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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002961-97.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA DIAS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

SIDNEI TADEU CUISSI OAB - MS17252 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUND E CALDAS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002961-97.2017.8.11.0007 

AUTOR: VALDINEIA DIAS RODRIGUES Advogado(s) do reclamante: LUIS 

AUGUSTO CUISSI, SIDNEI TADEU CUISSI RÉU: GUND E CALDAS LTDA - 

ME Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, uma vez que 

devidamente emendada. 2) Tratando-se de ação que tramita sob o 

PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO audiência de conciliação/mediação 

para o dia 12 de março de 2018, às 14h20min., a qual deverá ser realizada 

pelo CEJUSC desta Comarca. 3) CITE-SE a parte ré para comparecer à 

audiência supra designada, devidamente acompanhada de seu(sua) 

advogado(a), ou, Defensor Público (CPC/2015, art. 334, § 9º), pois, caso 

contrário, deverá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir (CPC/2015, art. 334, § 

10), observando-se que a citação deverá ocorrer com antecedência 

mínima de 20 dias da data supra designada (CPC/2015, art. 334). 3.1) 

CONSIGNE-SE, no mandado de citação que, caso a parte ré tenha 

desinteresse na autocomposição, deverá informar, por petição, 

apresentada com dez (10) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e que, havendo litisconsortes, o 

desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º). 3.2) CONSIGNE-SE, também 

expressamente no ato de citação, que as advertências do § 8º do art. 334 

do CPC/2015 no sentido de que o não comparecimento injustificado da 

parte ré à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. 3.3) CONSIGNE-SE, por fim, no ato de citação que, 

caso não haja autocomposição na audiência, a parte ré terá prazo de 

quinze (15) dias, a contar da data da audiência supra designada 

(CPC/2015, art. 335, I), para apresentar resposta, sob pena de se 

presumirem verdadeiros os fatos narrados na inicial (CPC/2015, art. 344). 

4) INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu(sua) advogado(a) 

(CPC/2015, art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para comparecerem à 

audiência supra designada, consignando ser obrigatória a presença de 

ambos (CPC/2015, art. 334, § 9º) e, caso a parte não possa comparecer, 

deverá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir. 4.1) CONSIGNE-SE, também 

expressamente no ato de intimação, que as advertências do § 8º do art. 

334 do CPC/2015 no sentido de que o não comparecimento injustificado da 

parte autora à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. 5) Havendo autocomposição, façam os autos 

CONCLUSOS para análise acerca de eventual homologação. 6) Caso não 

haja composição, após o aporte de resposta aos autos, com ou sem a 

vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os fins do 

art. 347 do CPC/2015. 7) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante 

da presunção de veracidade da afirmação (pessoa física) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 18 de 

dezembro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003532-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO)

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003532-68.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: JACINTO RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Pela nova sistemática conferida pelo Código de 

Processo Civil de 2.015 (Lei 13.105), a pessoa natural ou jurídica com 

insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça (art. 98), 

havendo presunção de veracidade da alegação de insuficiência feita por 

pessoa natural. Todavia, havendo elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade, poderá o 

Magistrado, antes de indeferir o pedido, determinar que a parte traga aos 

autos a comprovação dos preenchimentos do referidos pressupostos, 

nos termos do §2º, do art. 99, do CPC/15. Trata-se de dispositivo legal 

plenamente recepcionado pelo texto constitucional, visto que o inciso 

LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal de 1.988 assim preleciona: “o 

estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Pois bem. “In casu”, verifico 

haver indícios da ausência dos pressupostos legais para a concessão 

das benesses da gratuidade da justiça, isto porque o autor declarou 

autônomo, bem como não juntou documentos que comprovasse sua 

situação econômica. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove que não possui recursos para pagar 

as custas e despesas processuais, seja por meio de declaração de 

imposto de renda (2017) holerites, extratos bancários ou demais 

documentos que se considere pertinente. Alta Floresta-MT, 18 de 

dezembro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003384-57.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. A. L. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003384-57.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: JULIANA MARIA LOURENCO Advogado(s) do reclamante: 

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA EXECUTADO: EMANUEL DE 

ARAUJO LIMA Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de sentença ajuizada 

por João Manuel Lourenço Lima, representado por sua genitora Juliana 

Maria Lourenço, contra Emanuel de Araújo Lima, todos qualificados. A 

inicial veio instruída com diversos documentos. Decisão do Juízo da 3ª 

Vara Cível desta Comarca declinando a competência para este Juízo (ID 

11078607). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A nova sistemática processual apresenta uma 

série de inovações no que diz respeito à execução visando ao 

cumprimento de obrigação de natureza alimentar. Dentre essas mudanças, 

o aspecto elementar assenta na adoção do posicionamento no sentido de 

que a obrigação alimentar passa a ser executada como cumprimento de 

sentença, quer se refira a alimentos provisórios e aqueles fixados em 

sentença ainda não transitada em julgado, quer sejam definitivos. O CPC, 

em seu artigo 531, dispõe que: “Art. 531. O disposto neste Capítulo 

aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios. § 1º. A execução dos 

alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença 

ainda não transitada em julgado, se processa em autos apartados. § 2º. O 

cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado 

nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença”. (Grifei). Em 

se tratando de execução dos alimentos definitivos o pedido deve ser 

formulado pela parte nos próprios autos em que foi fixada a verba 
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alimentar, o que não foi observado no presente caso, já que a parte ao 

invés de pleitear a obrigação nos próprios autos (PJe 

1000331-05.2016.8.11.0007), ajuizou uma nova ação, contrariando, assim, 

o que dispõe o § 2° do artigo 531 do CPC/15. Dessa forma, resta 

caracterizada a ausência de interesse processual nos presentes autos. 

Isso porque, o meio processual optado pela parte exequente não terá 

qualquer utilidade para se alcançar o resultado almejado, uma vez que, por 

expressa determinação legal, não é a via adequada, razão porque, a 

extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, sendo a parte exequente carecedora de interesse processual, 

com fulcro no art. 330, III do CPC/2015, INDEFIRO a petição inicial e, de 

consequência, DECLARO EXTINTA a presente execução sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, também do CPC/2015. 

CONDENO a parte exequente no pagamento de custas, que ficará com 

sua EXIGIBILIDADE SUSPENSA pelo prazo do art. 98, § 3º do CNPC, eis 

que nesta oportunidade DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, 

pleiteados na inicial. Sem condenação em honorários, eis que a parte 

executada não chegou a ser citada. Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 18 de dezembro de 2017. JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001034-33.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DE CAMPOS RAMPAZO (AUTOR)

NEIRE PERPETUA DA SILVA RAMPAZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO NILSON (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL Vistos. Em razão do recesso forense no 

período compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2017 a 06 de 

janeiro de 2018, e considerando a Portaria n. 734/2017-PRES que revogou 

a designação desta Magistrada para jurisdicionar na 1ª Vara desta 

Coamrca, a partir do dia 08/01/2018, devolvo os presentes autos à 

Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem proferir despacho ou decisão, 

consignando que os prazos processuais estarão suspensos no período 

de recesso forense, nos termos do Provimento nº 17/2017 do Conselho da 

Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Findo o recesso 

forense, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 19 de 

dezembro de 2017. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001034-33.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DE CAMPOS RAMPAZO (AUTOR)

NEIRE PERPETUA DA SILVA RAMPAZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO NILSON (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL Vistos. Em razão do recesso forense no 

período compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2017 a 06 de 

janeiro de 2018, e considerando a Portaria n. 734/2017-PRES que revogou 

a designação desta Magistrada para jurisdicionar na 1ª Vara desta 

Coamrca, a partir do dia 08/01/2018, devolvo os presentes autos à 

Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem proferir despacho ou decisão, 

consignando que os prazos processuais estarão suspensos no período 

de recesso forense, nos termos do Provimento nº 17/2017 do Conselho da 

Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Findo o recesso 

forense, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 19 de 

dezembro de 2017. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000437-64.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO)

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEITOR GOBETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL Vistos. Em razão do recesso forense no 

período compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2017 a 06 de 

janeiro de 2018, e considerando a Portaria n. 734/2017-PRES que revogou 

a designação desta Magistrada para jurisdicionar na 1ª Vara desta 

Coamrca, a partir do dia 08/01/2018, devolvo os presentes autos à 

Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem proferir despacho ou decisão, 

consignando que os prazos processuais estarão suspensos no período 

de recesso forense, nos termos do Provimento nº 17/2017 do Conselho da 

Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Findo o recesso 

forense, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 19 de 

dezembro de 2017. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001210-12.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SARA NARDES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL Vistos. Em razão do recesso forense no 

período compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2017 a 06 de 

janeiro de 2018, e considerando a Portaria n. 734/2017-PRES que revogou 

a designação desta Magistrada para jurisdicionar na 1ª Vara desta 

Coamrca, a partir do dia 08/01/2018, devolvo os presentes autos à 

Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem proferir despacho ou decisão, 

consignando que os prazos processuais estarão suspensos no período 

de recesso forense, nos termos do Provimento nº 17/2017 do Conselho da 

Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Findo o recesso 

forense, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 19 de 

dezembro de 2017. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000293-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE DE SOUZA NUNES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO GABRIEL FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000293-56.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: GLEICE DE SOUZA NUNES EXECUTADO: ANGELO GABRIEL 

FERREIRA DA SILVA Vistos. Respeitando entendimento contrário quanto a 

possibilidade da cobrança da verba alimentar pelos dois ritos, no mesmo 

processo, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, escolha qual procedimento pretende dar prosseguimento neste feito. 

Decorrido o prazo, com ou sem a manifestação, certifique-se. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 19 de 

dezembro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito.
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003188-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CASEMIRO MESNEROVICZ (REQUERIDO)

ANTONIO MESNEROVICZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003188-87.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

Advogado(s) do reclamante: HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA 

REQUERIDO: IVAN CASEMIRO MESNEROVICZ e outros Vistos. Defiro o 

pleito de ID 11155003, e na forma consignada na decisão liminar, 

PROCEDO, nesta data, à inclusão da restrição judicial de circulação dos 

veículos objetos da lide (caminhão trator da marca Volvo, modelo FH-12 

380 4x2T (nacional), Diesel, ano de fabricação e modelo 2005, cor Branca, 

placa MQH2843, Renavan 00849966680, chassi 9BVAN50A15E708998; 

automóvel da marca Ford, modelo Fiesta Sedan, flex, ano da fabricação 

2009 e modelo 2010, cor preta, placa EMW-7463, chassi 

9BFZF55A0A8495555, ambos descritos na inicial) junto ao Sistema 

Renajud (§ 9º, art. 3º, do Decreto-Lei 911/64), conforme comprovante 

anexo, já que até a presente data a liminar não foi cumprida. Por outro 

lado, concedo a parte autora o prazo de 90 (nove) dias, na forma 

requerida, para o fim de localizar os veículos, devendo o feito ser remitido 

ao arquivo provisório. Decorrido o prazo, com ou sem a manifestação, 

CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 19 de 

dezembro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000357-03.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A (AUTOR)

ENEL GREEN POWER SALTO APIACAS S.A. (AUTOR)

ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATARINA DE LIMA E SILVA BORZINO OAB - RJ134228 (ADVOGADO)

BIANCA BONEFF PAZOS OAB - RJ189193 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUARA (RÉU)

MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE (RÉU)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL Vistos. Em razão do recesso forense no 

período compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2017 a 06 de 

janeiro de 2018, e considerando a Portaria n. 734/2017-PRES que revogou 

a designação desta Magistrada para jurisdicionar na 1ª Vara desta 

Comarca, a partir do dia 08/01/2018, devolvo os presentes autos à 

Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem proferir despacho ou decisão, 

consignando que os prazos processuais estarão suspensos no período 

de recesso forense, nos termos do Provimento nº 17/2017 do Conselho da 

Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Findo o recesso 

forense, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 19 de 

dezembro de 2017. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002755-83.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

MARINA BELANDI SCHEFFER OAB - AC3232 (ADVOGADO)

ALEXANDRO TEIXEIRA RODRIGUES OAB - AC3406 (ADVOGADO)

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL Vistos. Em razão do recesso forense no 

período compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2017 a 06 de 

janeiro de 2018, e considerando a Portaria n. 734/2017-PRES que revogou 

a designação desta Magistrada para jurisdicionar na 1ª Vara desta 

Comarca, a partir do dia 08/01/2018, devolvo os presentes autos à 

Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem proferir despacho ou decisão, 

consignando que os prazos processuais estarão suspensos no período 

de recesso forense, nos termos do Provimento nº 17/2017 do Conselho da 

Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Findo o recesso 

forense, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 19 de 

dezembro de 2017. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000851-62.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FAGUNDES FLORENTINO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL Vistos. Em razão do recesso forense no 

período compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2017 a 06 de 

janeiro de 2018, e considerando a Portaria n. 734/2017-PRES que revogou 

a designação desta Magistrada para jurisdicionar na 1ª Vara desta 

Comarca, a partir do dia 08/01/2018, devolvo os presentes autos à 

Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem proferir despacho ou decisão, 

consignando que os prazos processuais estarão suspensos no período 

de recesso forense, nos termos do Provimento nº 17/2017 do Conselho da 

Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Findo o recesso 

forense, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 19 de 

dezembro de 2017. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002422-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO FERONATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL Vistos. Em razão do recesso forense no 

período compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2017 a 06 de 

janeiro de 2018, e considerando a Portaria n. 734/2017-PRES que revogou 

a designação desta Magistrada para jurisdicionar na 1ª Vara desta 

Comarca, a partir do dia 08/01/2018, devolvo os presentes autos à 

Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem proferir despacho ou decisão, 

consignando que os prazos processuais estarão suspensos no período 

de recesso forense, nos termos do Provimento nº 17/2017 do Conselho da 

Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Findo o recesso 

forense, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 19 de 

dezembro de 2017. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001564-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON SIERRA (RÉU)

NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO)

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1001564-03.2017.8.11.0007 

AUTOR: PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

RÉU: WILSON SIERRA, NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA Vistos. Em razão 

do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 de 

dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria n. 

734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso. Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos. 

Alta Floresta-MT, 19 de dezembro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000767-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JULIANO PERES PERES OAB - MT16889-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI CASARIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

NEUZA SOARES PEGO DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

ANDRE LUIZ PACHI (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000767-27.2017.8.11.0007 

AUTOR: ROSELI RODRIGUES DE SOUZA RÉU: VALDECI CASARIN Vistos. 

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso. Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos. 

Alta Floresta-MT, 19 de dezembro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000857-69.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TARUMA - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000857-69.2016.8.11.0007 

AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. RÉU: TARUMA - COMERCIO DE 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP Vistos. Em razão do recesso 

forense no período compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2017 a 

06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria n. 734/2017-PRES que 

revogou a designação desta Magistrada para jurisdicionar na 1ª Vara 

desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, devolvo os presentes autos à 

Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem proferir despacho ou decisão, 

consignando que os prazos processuais estarão suspensos no período 

de recesso forense, nos termos do Provimento nº 17/2017 do Conselho da 

Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Findo o recesso 

forense, voltem os autos conclusos. Alta Floresta-MT, 19 de dezembro de 

2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001082-89.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL ANTONIO MILANEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILMAR DAVID LUCAS OAB - PR12383 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1001082-89.2016.8.11.0007 

AUTOR: ISRAEL ANTONIO MILANEZ RÉU: INDECO INTEGRACAO 

DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP Vistos. Em razão do 

recesso forense no período compreendido entre os dias 20 de dezembro 

de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria n. 

734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso. Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos. 

Alta Floresta-MT, 19 de dezembro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002285-52.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMABEL-MT INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ENIO SALTIEL (EXECUTADO)

ELTON DE OLIVEIRA MUNIZ (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Exequente, 

nos termos do processo acima indicado, para manifestar-se acerca da 

Correspondência Devolvida sob Id 11287806, no prazo de 5 (cinco) dias. 

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001432-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANESIO DIAS NUNES (REQUERIDO)
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O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Autora, nos 

termos do processo acima indicado, para manifestar-se acerca da 

Correspondência Devolvida sob Id 11288828, no prazo de 5 (cinco) dias. 

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002838-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEONE SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RHAUAN COSTA (REQUERIDO)

SISTEMA OUROMINAS DE RADIODIFUSAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Autora, nos 

termos do processo acima indicado, para manifestar-se acerca da 

Correspondência Devolvida sob Id 11288995, no prazo de 5 (cinco) dias. 

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002402-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO COELHO NOGUEIRA - EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARVALHO & SCARAMAL TELECOMUNICACOES LTDA - ME (RÉU)

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Autora, nos 

termos do processo acima indicado, para manifestar-se acerca das 

Correspondências Devolvidas sob Id 11289171 e 11289121, no prazo de 5 

(cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000738-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO FLORIANO DE CASTRO (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Autora, nos 

termos do processo acima indicado, para manifestar-se acerca da 

Correspondência Devolvida sob Id 11289220, no prazo de 5 (cinco) dias. 

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003091-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

T. H. S. F. (EXEQUENTE)

M. Y. S. F. (EXEQUENTE)

S. S. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. Y. A. F. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003091-87.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: SUELI SANTOS SILVA EXECUTADO: MARCOS YOCHIMI 

ANTELLI FUKURO Vistos etc. 1) RECEBO a inicial, em todos os seus 

termos. 2) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção 

de veracidade da afirmação (pessoa física) de que não possui recursos 

suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos 

do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) CONSIDERANDO que o presente 

processo é eletrônico (PJE), enquanto o acordo e sentença homologatória 

são físicos (Código Apolo 104448); CONSIDERANDO o previsto na Portaria 

nº 451/2016-PRES, do qual passou a ser obrigatório o uso do referido 

sistema desde o dia 05/09/2016, sendo que todos os processos, 

obrigatoriamente, deverão ser protocolizados e distribuídos por meio do 

PJe; CONSIDERANDO, ainda, a inovação trazida pelo CPC/2015, acerca do 

cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de 

prestar alimentos, especificamente a regra prevista no art. 531, § 2º, 

dispondo que “o cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos 

será processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a 

sentença”, surgiram dúvidas quanto a distribuição de pedidos como os 

dos presentes autos (execução de alimentos), justamente pela 

contradição entre o objetivo do referido sistema e a nova regra normativa 

supramencionada. No entanto, buscando dar vazão ao princípio da 

celeridade processual, bem como, preservar o interesse das 

alimentandas, fica DISPENSADO o desarquivamento dos autos principais, 

haja vista não haver qualquer prejuízo às partes. 4) CITE-SE a parte 

executada pessoalmente, pelo rito do art. 528 do CPC/2015, 

EXPEDINDO-SE, para tanto, mandado, para efetuar o pagamento da 

obrigação alimentar em atraso, bem como as que se vencerem no curso 

da execução, no prazo legal de três (03) dias, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a 

prisão civil (artigo 528, §§ 3º e 7° do CPC/2015). 4.1) Não havendo noticias 

do pagamento do débito alimentar, certifique-se. Após, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de15 (quinze) dias, requeira o que entender de 

direito. Em seguida, abra-se vista dos autos ao Ministério Público. 5) 

PROVIDENCIE a Secretaria de Vara o cadastramento da menoras junto ao 

Sistema PJe, no polo ativo, também na qualidade de autoras. Ciência à 

Defensoria Pública e ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Alta Floresta-MT, 18 de dezembro de 2017. JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002973-14.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO FELIPE LORENZON (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002973-14.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Advogado(s) do reclamante: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, 

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: EDUARDO FELIPE 

LORENZON Vistos etc. Trata-se Ação de busca e apreensão c/c pedido 

liminar ajuizada pela Administradora de Consórcio Nacional Honda contra 

Eduardo Felipe Lorenzon, todos qualificados, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial. O pedido veio instruído com diversos documentos. 

Emenda a inicial ID 10607322, acompanhada dos comprovantes das 

custas e taxas judiciárias. Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Inicialmente, recebo a inicial, bem como a sua 

emenda, uma vez que presentes os requisitos legais. Passo a análise do 

pedido liminar. Para a concessão da medida liminar pleiteada, por expressa 

disposição legal, é necessária a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente cumprido este 

requisito. Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a 

relação contratual, bem como a mora e a inadimplência do devedor. Por 

outro lado, há receio de que a parte autora sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito. Desta forma, entendo 

preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. 

Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 

911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida 

pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo marca HONDA, 

modelo BROS 150 ESD, chassi n. 9C2KD0540ER095401, ano de 

fabricação 2014/modelo 2014, cor preta, placa QBP7268, Renavam 

01027999767, descrito na inicial. Consigne-se, no mandado, que o 

devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, 

deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (§ 14 do art. 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014). Para 

tanto, expeça-se o competente mandado, devendo o bem ser depositado 

em mãos do depositário fiel indicado na inicial ou de quem esta indicar, na 

qualidade de fiel depositário, mediante auto circunstanciado que deverá 

especificar o estado em que se encontra o bem. Executada a liminar, 

CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 

cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas as 

prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes 
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da inadimplência (STJ, REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe 

será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a 

redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, art. 56). Poderá ainda o devedor 

fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de 

igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado 

da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição. Concedo os 

benefícios do art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. . No entanto, 

INDEFIRO o pedido de autorização de arrombamento, ante a ausência de 

motivo para tanto. Atente-se a Secretaria para que todas as publicações 

via DJe seja feitas em nome dos advogados Roberta Beatriz do 

Nascimento e Jose Lídio Alves dos Santos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 19 de dezembro de 2017. 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000001-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (RÉU)

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000001-37.2018.8.11.0007 

AUTOR: MARIA DE FATIMA DUARTE Advogado(s) do reclamante: 

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA RÉU: EDESTINOS.COM.BR 

AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e outros Vistos. Analisando 

detidamente a inicial, bem como, considerando que se trata de 

procedimento comum, verifico que a parte autora não cumpriu um requisito 

dos previstos no artigo 319, do CPC/2015, deixando de indicar a opção 

quanto à realização, ou não, de audiência de conciliação ou de mediação. 

Sendo assim: 1) INTIME-SE a parte autora para, no prazo de quinze (15) 

dias, EMENDAR a exordial, indicando a opção quanto a realização, ou não, 

de audiência de conciliação ou de mediação (artigo 319, inciso VII, do 

CPC/2015), sob pena de indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do 

CPC/2015). 2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 12 de janeiro de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito em Substituição 

legal.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003577-72.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SALES GUIMARAES OAB - GO36220 (ADVOGADO)

HENRIQUE CLAUZO HORTA OAB - GO50202 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER ALVES DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003577-72.2017.8.11.0007 

AUTOR: CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA Advogado(s) do reclamante: 

RENATO SALES GUIMARAES, HENRIQUE CLAUZO HORTA RÉU: ESTER 

ALVES DE SOUZA Vistos. 1) INTIME-SE a parte exequente para, no prazo 

de quinze (15) dias, EMENDAR a exordial, procedendo ao recolhimento 

das custas processuais (artigos 320 e 321 do CPC/2015), ou, juntar aos 

autos os respectivos comprovantes, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290 do CPC). 2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a 

emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 11 de janeiro de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito em Substituição 

legal.

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

Processo Número: 1000040-34.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. H. C. C. (AUTOR)

J. C. E. C. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

D. F. P. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000040-34.2018.8.11.0007 

AUTOR: JOSEANE COSTA E COSTA RÉU: DEIVID FABRICIO PEREIRA 

CASTRO Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) 

Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA (CPC/2015, art. 189, II) e com 

ISENÇÃO de custas. 3) Quanto ao pedido de fixação de alimentos 

provisórios em favor do menor, uma vez comprovada a relação de 

parentesco (certidão de nascimento juntada nos autos), tal pedido deve 

ser DEFERIDO. Assim, diante da inexistência de prova acerca dos reais 

ganhos atuais do requerido, ARBITRO os alimentos provisórios em trinta 

por cento (30%) do salário mínimo vigente, atualmente correspondente a 

R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), que serão 

devidos a partir da citação e prosseguir até decisão final da causa, todo 

mês, sob as penas da lei, a ser depositado na conta bancária descrita na 

inicial. 4) Em análise sistemática da nova ordem processual imposta pelo 

vigor do NCPC, em especial quanto ao disposto no parágrafo único do art. 

693, no caput do art. 695 e no art. 697, vislumbra-se adequação do rito 

especial previsto na Lei de Alimentos para com o novo Procedimento 

Comum das ações de família. Assim, CITE-SE pessoalmente a parte ré, 

mediante expedição de carta precatória, para comparecer à audiência de 

mediação e conciliação que será realizada pelo CEJUSC desta Comarca no 

dia 16 de março de 2018, às 13h00, observando-se o disposto no § 1º do 

art. 695 do CPC/2015 (o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo) e que a citação deverá ocorrer com antecedência mínima 

de 15 dias da data supra designada (CPC, art. 695, § 2º), bem como, que a 

parte ré deverá comparecer à audiência acompanhada de seu advogado, 

ou, de Defensor Público (CPC, art. 695, § 4º). 4.1) CONSIGNE-SE, por fim, 

no ato de citação que, caso não haja autocomposição na audiência, a 

parte ré terá prazo de quinze (15) dias, a contar da data da audiência 

supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para apresentar resposta, sob 

pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na inicial 

(CPC/2015, art. 344). 5) INTIMEM-SE a parte autora e seu advogado para 

comparecerem à audiência supra designada. 6) NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público e a Defensoria Pública. 7) PROVIDENCIE a Secretaria de Vara o 

cadastramento do menor junto ao Sistema PJe, no polo ativo, também na 

qualidade de autor. 8) PROVIDENCIE, também, o necessário para 

publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), 

observado os critérios de publicação para as ações que tramitam em 

segredo de justiça. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 10 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito em Substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000016-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZAIDA MARIA LANGUER TONI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000016-06.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: CARLOS DOS SANTOS Advogado(s) do reclamante: 

JULIANO RICARDO SCHAVAREN EXECUTADO: ZAIDA MARIA LANGUER 

TONI Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis que 

devidamente emendada. 2) Caso haja pedido da parte exequente neste 

sentido, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a certidão de 

que trata o art. 828 do CPC/2015 devendo o exequente, nesse caso, 

comprovar nos autos a(s) efetivação (ções) da (s) averbação (ções), no 

prazo de dez (10) dias (CPC/2015, art. 828, § 1º). 3) CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de três (03) dias, contados da citação, pagar a 

dívida (CPC/2015, art. 829, caput). 3.1) A parte executada, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá, no prazo de 
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quinze (15) dias, após a juntada aos autos do mandado de citação, 

opor-se à execução por meio de embargos (art. 915, CPC/2015). 3.2) 

CONSIGNE-SE, também no ato de citação que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, a parte executada poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até seis (06) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 916, caput, 

CPC/2015) e que a opção por tal parcelamento importa renúncia ao direito 

de opor embargos (art. 916, § 6º, CPC/2015). Fazendo essa opção, 

deverá a parte devedora não só comprovar imediatamente o depósito 

inicial (30%), acrescido de custas e honorários de advogado, mas, 

também continuar a depositar as parcelas vincendas, independentemente 

da apreciação judicial de tal pedido (art. 916, § 2º, CPC/2015). 3.3) Se a 

parte executada fizer o requerimento da opção de que trata o item “3.2”, 

independentemente de novo despacho, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de cinco (05) dias, se manifestar acerca de tal pleito, após o 

que, deverão vir os autos CONCLUSOS para análise, na forma do art. 916, 

§ 1º, do CPC/2015. 4) FIXO os honorários em dez por cento (10%) sobre o 

valor do débito (CPC/2015, art. 827, caput), reduzindo-se, pela metade, tal 

valor, se houver integral pagamento no prazo de três (03) dias (CPC/2015, 

art. 827, § 1º). 5) Decorrido o prazo sem o devido pagamento, 

CERITIFIQUE-SE e voltem-me conclusos para análise do pedido contido no 

item “c”. 6) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção 

de veracidade da afirmação (pessoa física) de que não possui recursos 

suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos 

do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 11 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito em Substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000009-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OFICINA 4 RODAS EIRELI - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000009-14.2018.8.11.0007 

AUTOR: M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA Advogado(s) 

do reclamante: JORDANIA BARCELO DA SILVA RÉU: OFICINA 4 RODAS 

EIRELI - ME Vistos. 1) RECEBO a inicial, em todos os seus termos. 2) 

Tratando-se de ação que tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO 

audiência de conciliação/mediação para o dia 16 de março de 2018, às 

14h20min., a qual deverá ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. 3) 

CITE-SE a parte ré para comparecer à audiência supra designada, 

devidamente acompanhada de seu(sua) advogado(a), ou, Defensor 

Público (CPC/2015, art. 334, § 9º), pois, caso contrário, deverá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (CPC/2015, art. 334, § 10), observando-se que a 

citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 dias da data supra 

designada (CPC/2015, art. 334). 3.1) CONSIGNE-SE, no mandado de 

citação que, caso a parte ré tenha desinteresse na autocomposição, 

deverá informar, por petição, apresentada com dez (10) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e 

que, havendo litisconsortes, o desinteresse na realização da audiência 

deve ser manifestado por todos os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 

6º). 3.2) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação, que as 

advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não 

comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 3.3) CONSIGNE-SE, 

por fim, no ato de citação que, caso não haja autocomposição na 

audiência, a parte ré terá prazo de quinze (15) dias, a contar da data da 

audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para apresentar 

resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na 

inicial (CPC/2015, art. 344). 4) INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para 

comparecerem à audiência supra designada, consignando ser obrigatória 

a presença de ambos (CPC/2015, art. 334, § 9º) e, caso a parte não 

possa comparecer, deverá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir. 4.1) 

CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de intimação, que as 

advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não 

comparecimento injustificado da parte autora à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 5) Havendo 

autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para análise acerca de 

eventual homologação. 6) Caso não haja composição, após o aporte de 

resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015. Cumpra-se o 

necessário. Alta Floresta-MT, 11 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito em Substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003559-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI FARIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003559-51.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: SIRLEI FARIAS DA SILVA Advogado(s) do reclamante: 

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Cuida-se de Ação 

de Aposentadoria de pensão por morte por idade c/c pedido de tutela de 

urgência ajuizada por SIRLEI FARIAS DA SILVA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, a qual, em síntese, pretende a 

concessão da tutela para o fim de determinar que a autarquia ré implante o 

benefício previdenciário que alega fazer jus. A inicial veio instruída com 

diversos documentos. Vieram os autos à minha conclusão. É o breve 

relatório. Fundamento e Decido. Almeja a parte autora a concessão de 

tutela provisória de urgência de seu pedido, para ser agraciada com o 

recebimento da aposentadoria a que julga fazer direito logo no início da 

demanda. Pois bem. Conforme a sistemática do novo Código de Processo 

Civil, a tutela provisória é gênero do qual são espécies: tutela de urgência, 

que se subdivide em tutela satisfativa (que o código denomina de 

antecipada) ou cautelar – sendo que ambas podem ser requeridas 

antecedente ou incidentalmente – e tutela de evidência. Isso é o que se 

dessume do disposto no art. 294 do CPC/2015, que classifica a tutela 

provisória de acordo com o fundamento que autoriza sua concessão: “Art. 

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

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental”. Assim, pelo 

novo código, compete ao Magistrado verificar dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É o que está 

estabelecido no caput do art. 300 do CPC/2015: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão”. Assim, na vigência do CPC/2015, não vislumbro, ao menos 

por ora, o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da 

tutela de urgência pleiteada pela parte autora. É dizer, as provas 

colacionadas devem ser suficientes a calcar o Julgador de que não será 

tal tutela irreversível, devendo, pois, tais provas, serem inequívocas do 

alegado, sob pena de a parte contrária ser prejudicada. No caso em 

apreciação, trata-se de aposentadoria de pensão por morte, de maneira 

que entendo imprescindível a produção de prova testemunhal para fazer 

um juízo de valor seguro acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos 

legais para a obtenção do benefício de maneira que se faz temerária a 

concessão de tutela provisória (seja a de urgência ou de evidência) antes 
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de encerrada a instrução processual. Nas ações dessa natureza, para a 

concessão do benefício pretendido é necessária à comprovação do óbito, 

a qualidade de segurado do instituidor da pensão e a condição de 

dependente do (a) beneficiário (a). Com efeito, a parte requerente alega 

na inicial que após a morte do seu esposo ela tem enfrentado diversas 

privações, já que ele que sustentava o lar conjugal, no entanto vejo pela 

certidão de óbito juntada com a inicial que o marido da autora faleceu em 

19 de março de 2017, isto é, há mais de 08 (oito) meses da data do 

falecimento, o próprio lapso transcorrido entre a data do falecimento e a 

distribuição da ação (20/12/2017 – PJe), já indica que um dos requisitos 

para a concessão do benefício pretendido, qual seja, perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, se encontra ausente. A situação 

contra qual se volta a requerente já se encontra, ao menos, para o efeito 

de antecipação de tutela, consolidada pelo decurso do tempo, pois é fácil 

ver que, houvesse urgência no atendimento do direito da requerente ela 

teria dado entrada no requerimento administrativo em momento 

imediatamente posterior ao da suposta lesão, o que não o fez, conforme 

demonstra as datas dos DER’s descritas no extrato juntado com a inicial. 

Neste sentido, o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR 

MORTE. LEI N. 8.213/91. QUALIDADE DE SEGURADO À DATA DO ÓBITO. 

PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. MERA AUSÊNCIA DE 

ANOTAÇÃO NA CTPS. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA 

SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A pensão por morte é devida ao conjunto dos 

dependentes, cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não 

emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou 

inválido, do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data do 

óbito ou do requerimento administrativo, nos termos do art. 74 da Lei n. 

8.213/91 2. Para obtenção desse benefício é necessária a comprovação 

do óbito; a qualidade de segurado do instituidor da pensão; bem como a 

condição de dependente do beneficiário, sendo que, para o cônjuge, a 

companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido a dependência 

econômica é presumida, devendo ser comprovada, em relação aos 

demais. 3. Nos termos do disposto nos incisos I e II do art. 15 da Lei 

8.213/1991, mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições e sem limite de prazo, o segurado que estiver em gozo de 

benefício (auxílio-doença), e o segurado que deixar de exercer atividade 

remunerada, até 12 meses após a cessação das contribuições. 4. Quanto 

ao aumento do período de graça pelo desemprego involuntário previsto no 

art. 15, § 2º da Lei 8.213/91, a norma exige a comprovação de 

recebimento do seguro-desemprego para se estender para 24 meses 

essa condição, mas a Jurisprudência tem afastado o rigor da norma e 

permitido outras provas do desemprego involuntário. 5. Entretanto, a 

ausência de anotação na CPTS após o último vínculo é insuficiente para 

comprovar o desemprego involuntário do falecido e prorrogar o período de 

graça previsto no art. 15, §2º da Lei 8.213/91, havendo a necessidade de 

produção de outras provas que poderão ser efetivadas, posteriormente, 

na instrução dos autos. Precedente do STJ. 6. À míngua de documentação 

suficiente para comprovar de forma inequívoca a qualidade de segurado à 

data do óbito, torna-se ausente o requisito da verossimilhança das 

alegações, não se podendo falar, neste exame inicial, em demonstração 

de fumus boni iuris, por meio de prova inequívoca, como exigido no art. 

273 do CPC. 7. Antecipação da tutela recursal indeferida; agravo de 

instrumento desprovido. (AG 0029344-65.2017.4.01.0000 / DF, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA 

TURMA, e-DJF1 de 17/11/2017)”. Grifei. De mais a mais, em demandas 

dessa natureza, as provas colacionadas devem ser suficientes para que 

o Julgador, ao conceder a tutela provisória, tenha quase certeza de que 

se a demanda fosse julgada na ocasião, sairia a parte requerente 

vencedora, o que não é o caso, pois, para aferir se a autora tem o direito 

que alega, repito, provas deverão ser colhidas. Diante do breve exposto: 

1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, bem como, INDEFIRO a tutela 

provisória almejada, pelas razões consignadas no bojo desta decisão. 2) 

Não obstante o interesse público defendido nas causas em que a Fazenda 

Pública e suas autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos 

judiciais, não há uma discricionariedade ampla por parte do advogado 

público para fazer tais acordos de maneira que não é possível identificar, 

prima facie, se o presente feito seria passível de transação judicial, 

mormente quando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou 

pelo reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 2.1) Assim, CITE-SE o requerido, 

nas pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de trinta (30) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 3) Após o aporte de resposta aos autos, com ou 

sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os 

fins do artigo 347 do CPC/2015. 4) DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoas físicas) de que não possuem recursos suficientes 

para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do 

artigo 99, do CPC/2015. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Alta Floresta-MT, 10 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito em Substituição legal.

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

Processo Número: 1002055-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. G. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. C. B. (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Autora, nos 

termos do processo acima indicado, para apresentar endereço atualizado 

do Requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, protocolando as informações no 

Processo 23738-38.2017.811.0002 - Código 518694 (Carta Precatória em 

trâmite perante a 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea 

Grande/MT), conforme Ofício sob Id 11336875. VINICIUS AUGUSTO JANS 

PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003578-57.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO GOMES MARQUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003578-57.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogado(s) 

do reclamante: JAMIL ALVES DE SOUZA REQUERIDO: TIAGO GOMES 

MARQUES Vistos etc. Trata-se Ação de busca e apreensão c/c pedido 

liminar ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de 

Tiago Gomes Marques, todos qualificados, tendo por objeto o bem descrito 

na inicial. A inicial veio instruída com diversos documentos. Vieram-me os 

autos conclusos. É a síntese do necessário. DECIDO. Para a concessão 

da medida liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é necessária a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte 

requerente cumprido este requisito. Com efeito, os documentos atrelados 

à inicial demonstram a relação contratual, bem como a mora e a 

inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio de que a parte autora 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do 

mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Desta 

forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência. Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes 

do Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, 

liminarmente, a medida pleiteada, determinando a busca e apreensão do 

veículo VOLKSWAGEN, modelo GOL G5 FLEX (TREND) 1.0 8V A/G 4P, 

ano modelo/fabricação 2009/2010, chassi 9BWAA05U7AP074155, placa 

NKM3927, cor prata e Renavam nº 180687077, descrito na inicial. 

Consigne-se, no mandado, que o devedor, por ocasião do cumprimento do 

mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus 
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respectivos documentos (§ 14 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com 

redação dada pela Lei nº 13.043/2014). Uma vez informada a apreensão 

do bem nos autos, façam imediatamente conclusos para retirada de tal 

restrição, na forma da norma legal supra mencionada (art. 3º, § 10, inciso 

II, do Decreto-Lei). Para tanto, expeça-se o competente mandado, devendo 

o bem ser depositado em mãos do depositário fiel indicado na inicial ou de 

quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, mediante auto 

circunstanciado que deverá especificar o estado em que se encontra o 

bem. Quanto ao pedido de fixação de multa diária no caso do 

descumprimento da liminar (item “5” da petição inicial), INDEFIRO o pedido 

formulado, ante a ausência de previsão legal, já que o Decreto Lei n. 

911/69 não dispõe nada neste sentido, a não ser na hipótese do § 6º do 

artigo 3º do referido decreto, caso a ação seja julgada improcedente, 

ocasião em que o credor fiduciário será condenado ao pagamento da 

multa. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da 

dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, acrescidas 

dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, REsp 1418593), 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º 

do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, 

art. 56). Poderá ainda o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da 

liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 

3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior 

e desejar a restituição. Concedo os benefícios do art. 212 do Código de 

Processo Civil. No entanto, INDEFIRO o pedido de autorização de 

arrombamento por ausência de motivo para tanto. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta-MT, 09 de janeiro de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito em Substituição 

legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003241-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONI CREI SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003241-68.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Advogado(s) do reclamante: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR 

REQUERIDO: RONI CREI SOARES Vistos. Trata-se Ação de busca e 

apreensão c/c pedido liminar ajuizada pelo Banco Bradesco de Consórcios 

LTDA em face de Roni Crei Soares, todos qualificados, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. Analisando detidamente os autos, vejo que o 

modelo do veículo indicado na inicial é diferente do modelo descrito na 

petição inicial, já que a inicial descreve o modelo AXOR 3344S6X4 e o 

contrato o modelo AXOR 35445 6x4. Por essa razão: 1) INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de quinze (15) dias, EMENDAR a exordial, indicando 

qual é o modelo correto do veículo do qual se pretende a busca e 

apreensão (artigo 319, inciso VII, do CPC/2015), sob pena de 

indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do CPC/2015). 2) Após 

decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para deliberação. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 12 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito em Substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003240-83.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONI CREI SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003240-83.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. 

Advogado(s) do reclamante: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR 

REQUERIDO: RONI CREI SOARES Vistos etc. Trata-se Ação de busca e 

apreensão c/c pedido liminar ajuizada pelo Banco Bradesco de Consórcios 

LTDA em face de Roni Crei Soares, todos qualificados, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. A inicial veio instruída com diversos documentos. 

Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do necessário. DECIDO. Para a 

concessão da medida liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é 

necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a parte requerente cumprido este requisito. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem como 

a mora e a inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio de que a 

parte autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Desta forma, entendo preenchidos os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, com 

base nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações 

da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada, 

determinando a busca e apreensão do veículo marca R, modelo SOUFER 

CA 4E, SEMI REBOQUE, ano 2010/2010, chassi 96ECAB124A1000101, 

placa CSK 3347, cor amarela e Renavam nº 204056063, descrito na inicial. 

Consigne-se, no mandado, que o devedor, por ocasião do cumprimento do 

mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos (§ 14 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com 

redação dada pela Lei nº 13.043/2014). Uma vez informada a apreensão 

do bem nos autos, façam imediatamente conclusos para retirada de tal 

restrição, na forma da norma legal supra mencionada (art. 3º, § 10, inciso 

II, do Decreto-Lei). Para tanto, expeça-se o competente mandado, devendo 

o bem ser depositado em mãos do depositário fiel indicado na inicial ou de 

quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, mediante auto 

circunstanciado que deverá especificar o estado em que se encontra o 

bem. Quanto ao pedido de fixação de multa diária no caso do 

descumprimento da liminar (item “d” da petição inicial), INDEFIRO o pedido 

formulado, ante a ausência de previsão legal, já que o Decreto Lei n. 

911/69 não dispõe nada neste sentido, a não ser na hipótese do § 6º do 

artigo 3º do referido decreto, caso a ação seja julgada improcedente, 

ocasião em que o credor fiduciário será condenado ao pagamento da 

multa. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da 

dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, acrescidas 

dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, REsp 1418593), 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º 

do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, 

art. 56). Poderá ainda o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da 

liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 

3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior 

e desejar a restituição. Concedo os benefícios do art. 212 do Código de 

Processo Civil. No entanto, INDEFIRO o pedido de autorização de 

arrombamento por ausência de motivo para tanto. Atente-se a Secretaria 

para que todas as publicações via DJe sejam feitas em nome da advogada 

Maria Lucilia Gomes. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta-MT, 12 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito em Substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000018-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRO-SOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000018-73.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE 

MT Advogado(s) do reclamante: THAIS PEREIRA SCHMIDT EXECUTADO: 

PRO-SOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP Vistos. Intime-se o 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial, para 

o fim de juntar nos autos a certidão de dívida ativa, a qual pretende 
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executar, nos termos do art. 6º, § 1º, da LEF; c/c art. 321, parágrafo único 

c/c art. 319, ambos do NCPC, sob pena de indeferimento da inicial. Após 

decorrido tal prazo, com ou sem a devida emenda, CERTIFIQUE-SE e 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. Cumpra-se o necessário. 

Alta Floresta-MT, 10 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito em Substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000071-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIVANILDO SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000071-54.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

Advogado(s) do reclamante: EDUARDO ALVES MARCAL, HUGO ROGER 

DE SOUZA ALMEIDA EXECUTADO: GIVANILDO SILVA DOS SANTOS 

Vistos. 1) INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de quinze (15) 

dias, EMENDAR a exordial, procedendo ao recolhimento das custas 

processuais (artigos 320 e 321 do CPC/2015), ou, juntar aos autos os 

respectivos comprovantes, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 

290 do CPC). 2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 15 de janeiro de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito em Substituição 

legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001752-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO APARECIDO MANSUR (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, Item 15.1, 

aplicado por analogia à vertente demanda, promovo sua impulsão para 

SUSPENDÊ-LA pelo prazo de 60 (sessenta) dias, conforme requerido pelo 

Autor sob Id 11276092. Consigno que deixei de atender ao disposto no 

Art. 313, II do CPC, tendo em vista que a Parte Requerida não foi 

devidamente citada. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003130-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUGENIA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade, nos termos do processo acima 

indicado: I) certificar a tempestividade da Réplica apresentada sob Id 

11315197; II) intimar a Parte Autora para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, ao teor do Art. 350 do CPC. Vinicius Augusto Jans Paiva 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003123-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON CORREIA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade, nos termos do processo acima 

indicado: I) certificar a tempestividade da Réplica apresentada sob 

Id11315561 ; II) intimar a Parte Autora para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, ao teor do Art. 350 do CPC. Vinicius Augusto Jans Paiva 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002961-97.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA DIAS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

SIDNEI TADEU CUISSI OAB - MS17252 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUND E CALDAS LTDA - ME (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Autora, nos 

termos do processo acima indicado, para manifestar-se acerca da 

Correspondência Devolvida com a ressalva "Mudou-se", Id 11381578, no 

prazo de 5 (cinco) dias, apresentando endereço atualizado do Requerido. 

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003051-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLINA MARTINS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade, nos termos do processo acima 

indicado: I) certificar a tempestividade da Contestação apresentada sob Id 

11327310; II) intimar a Parte Autora para Impugnar a Contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, ao teor do Art. 350 do CPC. VINICIUS AUGUSTO JANS 

PAIVA Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000424-65.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINO FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE INTERDIÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000424-65.2016.8.11.0007 Requerente: JOSEFINO FRANCISCO DOS 

SANTOS Requerido: CLAUDINEI FRANCISCO DOS SANTOS O MM. Juiz de 

Direito em Substituição Legal da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta 

Floresta, Estado de Mato Grosso, Antonio Fabio da Silva Marquezini, no 

uso de suas atribuições legais, FAZ SABER aos que o presente Edital 

virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo se processaram os 

Autos da Ação de Interdição, onde foi prolatada Sentença decretando a 

interdição de CLAUDINEI FRANCISCO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, 

portador da Carteira de Identidade 1724127-8 SSP/MT, inscrito sob o 

CPF/MF 054.493.331-10, reconhecidamente incapaz para os atos da vida 

civil em virtude de ser portador de necessidades especiais que afetam 

suas funções cognitivas, atestado por meio de Laudo Médico Psiquiátrico 

(Id 10483156), sendo-lhe nomeado Curador JOSEFINO FRANCISCO DOS 

SANTOS, ora Requerente. E, para que chegue ao conhecimento de todos 

e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei 

Alta Floresta/MT, 18 de Janeiro de 2018. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 
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Gestor Judiciário SEDE DO 1ª VARA DE ALTA FLORESTA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35123600

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002230-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RENILDA LEAL DOS SANTOS (RÉU)

ARTUR LUAN PASSARINI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILDO ROQUE GUARESCHI OAB - MT5417/B (ADVOGADO)

CHRISTIANO CARVALHO DE ARAUJO OAB - MT0011571A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Autora, nos 

termos do processo acima indicado, para apresentar resposta aos 

Embargos Monitórios de Id 11380209 e 11381652, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ao teor do Art. 702, §5º do CPC. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003028-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA GONCALVES ALONSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO)

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade, nos termos do processo acima 

indicado: I) certificar a tempestividade da Réplica sob Id 10742961; II) 

intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, ao teor do Art. 350 do CPC. VINICIUS AUGUSTO JANS 

PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000061-44.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE LAUTON (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Autora, nos 

termos do processo acima indicado, para manifestar-se quanto à 

Diligência Negativa de Id 11279570, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001282-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA DE FRANCA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Autora, nos 

termos do processo acima indicado, para manifestar-se acerca da 

Diligência Negativa de Id 11309959, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001568-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLAUDEMIR MULIZINE (EXECUTADO)

APARECIDA DE JESUS DINIZ MULIZINE (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Exequente, 

nos termos do processo acima indicado, para manifestar-se quanto à 

Diligência Negativa de Id 11339201, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000071-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIVANILDO SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Exequente, 

nos termos do processo acima indicado, para que proceda ao 

recolhimento das custas do Sr. Oficial de Justiça, mediante emissão de 

Guia de Diligência disponível no site arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme 

disposições do Provimento 07/2017-CGJ, apresentando comprovante de 

pagamento nos autos no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO 

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000094-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE MADALENA 86773453100 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERICA CRISTINA SIMAO NUNES (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000094-97.2018.8.11.0007 

AUTOR: JOSIANE MADALENA 86773453100 Advogado(s) do reclamante: 

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA RÉU: HERICA CRISTINA SIMAO 

NUNES Vistos. Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Josiane Madalena 

86773453100, denominada PENELOPE CHARMOSA, neste ato 

representada por Josiane Madalena em face de Herica Cristina Simão 

Nunes, todas qualificadas, objetivando, em suma, o recebimento o valor 

atualizado de R$ 1.239,88 (hum mil duzentos e trinta e nove reais e oitenta 

e oito centavos). Da leitura acurada dos autos, verifico que a parte autora 

pugnou pela gratuidade da justiça, alegando não ter condições de arcar 

com o pagamento das custas e despesas processuais, afirmando que 

encerrou a sua atividade empresarial devido a problemas financeiros, 

conforme declarado na inicial, no entanto vejo que no cadastro nacional de 

pessoa jurídica a situação cadastral da empresa, ora exequente, 

encontra-se ativa, o que indica que o comércio está atuando em seu ramo 

empresarial regularmente. Do alegado, observo que a requerente não 

trouxe qualquer documento que demonstre a alegada impossibilidade 

financeira de recursos. Sabe-se que haverá possibilidade da concessão 

da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, condicionada à 

comprovação de insuficiência de recursos, uma vez que a elas não se 

estende a presunção juris “tantum” (Súmula 481 do STJ). Não se pode 

olvidar que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que 

a assistência jurídica gratuita será prestada àqueles que comprovarem a 

insuficiência de recursos. Neste sentido, o TJMT tem entendido: “AGRAVO 

INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU, NA APELAÇÃO, O PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO, EM QUE SE ALEGA HIPOSSUFICIÊNCIA, 

DESACOMPANHADO DE COMPROVAÇÃO - BENEFÍCIO NEGADO - 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O pedido em que 

se alega a hipossuficiência, por si só, não é suficiente para prescrever o 

deferimento da assistência judiciária, em especial no caso da pessoa 
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jurídica, para quem não milita em favor a presunção de insuficiência de 

recursos feita em declaração, descrita na regra do §3º do art. 99 do Novo 

CPC, exclusiva para pessoa natural. (AgR 41240/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017)”. Por essa razão: 1) Intime-se a 

parte autora para, no prazo de quinze (15) dias, comprovar a alegada 

hipossuficiência, devendo, inclusive juntar a declaração de 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido. 2) Após decorrido 

o prazo assinalado, com, ou sem emenda da inicial, CERTIFIQUE-SE e 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. Cumpra-se o necessário. 

Alta Floresta-MT, 17 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito em Substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000107-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. N. H. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000107-96.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Advogado(s) do reclamante: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: RICARDO FERNANDES CAMARA Vistos. 1) INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de quinze (15) dias, EMENDAR a exordial, 

procedendo ao recolhimento das custas processuais (artigos 320 e 321 

do CPC/2015), ou, juntar aos autos os respectivos comprovantes, sob 

pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). 2) Após 

decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para deliberação. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 18 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito em Substituição legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 144155 Nr: 5269-60.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Petrucci Junior - 

OAB:17.452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 147976 Nr: 7014-75.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cilmara Aparecida Terres Passarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco HSBC Bank Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Taciane Fabiani - OAB:17355-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13994-A

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53154 Nr: 5191-81.2007.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelza de Souza da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Susana Cristina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Luciano Boucault - OAB:MT 4802-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório retro.

Cumpra-se no endereço indiado à fl.73.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128601 Nr: 4403-86.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria de Souza Mina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB ALTA FLORESTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Barella - OAB:19.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso 

Cavalari - OAB:9.494 - MT, Gisela Alves Cardoso - OAB:7725/MT

 Vistos.

Diante da certidão de fl.117, Determino a INTIMAÇÃO pessoal da parte 

autora, para que se manifeste no feito, requerendo o que de direito no 

prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §1º do artigo 485 do Novo Código 

de Processo Civil, sob pena de EXTINÇÃO do processo, nos termos do 

inciso III do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132537 Nr: 6545-63.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Anjos Sabia

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140255 Nr: 3078-42.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Ferreira da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerry Adriano Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmara Dantas Rodrigues - 

OAB:8054/MT

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20269 Nr: 30-76.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DOS SANTOS CORDEIRO, Paulo 

Orneles da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681/MT, Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT, Helen Godoy da Costa - OAB:10.008/MT, João 

Paulo Carvalho Feitosa - OAB:10.236, Juliana Fonseca da Silveira - 

OAB:MT/9295, Luzia Angélica de Arruda Gonçalves - OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

autora para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 103,10 (cento e tres reais com doze 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folha 

151/151vº.

 Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral 

um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito 

ser remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, 

para fins de encaminhamento do nome do autor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103390 Nr: 5112-29.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucineide de Almeida Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Pompilho, José Carlos Adolfo de 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Luiz Severo - 

OAB:27.461/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116222 Nr: 4467-33.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Paulo Domborowski, Cecilia Domborowski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Lúcio Soares da Silva, Sandra Regina 

Said Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Barella - OAB:19.537/MT, 

Silvano Ferreira dos Santos - OAB:6317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125208 Nr: 2499-31.2015.811.0007

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Weber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Inês Soehn Weber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Barbosa 

Lima - OAB:5956/RO, Maria José do Nascimento - OAB:17972-O/MT, 

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA - OAB:16612

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131146 Nr: 5785-17.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane Dalla Costa Sávio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saga Parque Comercio de Veiculos Ltda, Ford 

Motor Companhy do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eustaquio Inacio de Noronha 

Neto - OAB:12548, Lucas Barella - OAB:19.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:17298-A/MT, Fernanda Ferreira - OAB:OAB/MT 14341, Paulo de 

Tarso Paranhos - OAB:4.856/GO, Tayrone de França e Melo - 

OAB:21.491/GO, Tayrone de Melo - OAB:2.189/GO

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.
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Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132788 Nr: 6680-75.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Jose dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barella - 

OAB:20.342/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/O

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135344 Nr: 540-88.2016.811.0007

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Silveira Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Anjo Pereira, Natalia Soares Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barella - 

OAB:20.342/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA GABI SICUTO - 

OAB:18450, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143005 Nr: 4627-87.2016.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI Movel S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 1319 Nr: 17-72.1999.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdbAFL, MLE, NMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:MT 3112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 5365 Nr: 115-62.1996.811.0007

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE FEITIÇO LTDA, Odacir 

Domingos Santi Sagin, Liana Goreti Roque Sagin

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61345 Nr: 1116-28.2009.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Filemon Brito Rodrigues Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Daniele Melo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Mattiuzo Junior - 

OAB:4383-B, Fábio Luíz de Mello Oliveira - OAB:MT 6.848

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 95494 Nr: 3840-34.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlito Souza Santos, Elena Lins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelito Souza Santos, Antonia Freitas Santos, 

MILTON GAETANO, Darci Zanovelo Gaetano, Leandro Belucio, Caroline 

Gomes Moscardini Belucio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto André Lasch - 

OAB:4.324 / MT, Eugenio Lasch - OAB:2.062-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT, Valter Stavarengo - OAB:11665/MT, Wesley 

Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT, Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102558 Nr: 4026-23.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurium Indústria e Comércio de Madeiras Ltda, 

Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112868 Nr: 1455-11.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Crédito Financiamento e 

Investimento RCI Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton de Souza Arantes - 

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Adriano Bocalan - 

OAB:OAB/MT 9566

 Certifico que as custas processuais foram devidamente quitadas, 

conforme comprovante acostado à fl.192.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127975 Nr: 4072-07.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cilmara Aparecida Terres Passarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Cristina Cibeli de Souza Serenza - 

OAB:5.678/MS, Danilo Silva Oliveira - OAB:15.359-B/MS, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, Renato Chagas Correia 

da Silva - OAB:5871-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taciane Fabiani - 

OAB:17355-B

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128106 Nr: 4137-02.2015.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pedro da Silva, Pedro Rodrigues da Silva, 

Anginaldo Rodrigues da Silva, Marinaldo Rodrigues da Silva, Aparecido 

Avelino Rodrigues da Silva, Antonia Verginia da Silva, Benedita Aparecida 

da Silva Santos, José Aparecido Rodrigues da Silva, Maria Aparecida da 

Silva Aiello - Espólio, Carlos Alexandre Aiello, Sonia Aparecida Aiello 

Santos, Sebastião Aparecido da Silva, Paulo Ronaldo Rodrigues da Silva, 

Neuza Rodrigues da Silva Santos, Rosa Isabel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Forato da Silva - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Sophia Dorado - 

OAB:20343/MT, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão de fl.92, Determino a INTIMAÇÃO pessoal da parte 

autora, para que se manifeste no feito, requerendo o que de direito no 

prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §1º do artigo 485 do Novo Código 

de Processo Civil, sob pena de EXTINÇÃO do processo, nos termos do 

inciso III do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128989 Nr: 4590-94.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Dias Paiva - 

OAB:15513-O

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti
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 Cod. Proc.: 135343 Nr: 539-06.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdelice de Queiroz Ferraz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Deodato, Argemiro Deodato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barella - 

OAB:20.342/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 136015 Nr: 866-48.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Specian Neto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137010 Nr: 1403-44.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moto Honda da Amazonia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Miguel Alvim Coelho - 

OAB:156347/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141174 Nr: 3611-98.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amarildo Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Barbosa de 

Lima - OAB:21980/B/MT, Carolina Rosseto Sanches - OAB:19.142 

OAB/MT, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/O, Renato Chagas 

Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141344 Nr: 3713-23.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aberone Gomes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Barbosa de 

Lima - OAB:21980/B/MT, Carolina Rosseto Sanches - OAB:19.142 

OAB/MT, Fagner da Silva Botof - OAB:12903, Renato Chagas Correa 

da Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143959 Nr: 5171-75.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaeste Rocha da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 144155 Nr: 5269-60.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Petrucci Junior - 

OAB:17.452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 25495 Nr: 2745-47.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Silva Santos r.p.s. avós Carlito Marques da Silva 

e

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Norte Maringá Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENILSON GOMES COSTA - 

OAB:7799, Ricardo Gomes de Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Gabriel Silva Tirapelle - 

OAB:10455/MT, Priscila Vanessa Wingenbach da Silva - 

OAB:16.466-MT, Renatta Souza Carvalho Tirapelle - OAB:7468/MT

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34935 Nr: 625-60.2005.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Moura Millnitz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Satélite Ltda., Nelmo José Wiegert, 

Marcio Rodrigo Wiegert, Silvano Aloisio Wiegert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto da Costa Leite 

- OAB:6205, Eustaquio Inacio de Noronha Neto - OAB:12548, Lucas 

Barella - OAB:19.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Augusto Calderaro 

Dias - OAB:3549/MT, Denise Alves da Cunha - OAB:MT/10.110, 

Larissa Fernanda Dias - OAB:MT/16.273

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 37890 Nr: 3400-48.2005.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Daniele Melo Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir Campos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Mattiuzo Junior - 

OAB:4383-B, Fábio Luíz de Mello Oliveira - OAB:MT 6.848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64107 Nr: 3553-42.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Francisca Vasques Cespedes Ramos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a Autora e sua causídica, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentem seus dados pessoais e bancários, visando à posterior 

confecção dos Alvarás Judiciais.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100227 Nr: 1766-70.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda Oliveira da Costa Borsatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do teor do petitório da autora à fl.123 e a inércia do Requerido, 

determino o retorno dos autos ao arquivo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103240 Nr: 4952-04.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasil Telecom S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT, DIEGO JOSE DA SILVA - 

OAB:10030, Paulo Roberto Canhete Diniz - OAB:13239-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 
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proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111281 Nr: 6910-88.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Terezinha Del Moral- Espólio, Benvenido Del Moral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, Banco 

Sistema S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Sergio Ghiraldi - 

OAB:17.949/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Amorim Assumpção 

Neves - OAB:162.539/SP, EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS 

- OAB:24498/PR, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT, Luiz 

Rodrigues Wambier - OAB:14469-A/MT, MAICK FELISBERTO DIAS - 

OAB:37.555/PR, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15.688-A/MT, TERESA ARRUDA ALIVIM WAMBIER - 

OAB:67.721/SP, VERÔNICA MARTIN BATISTA DOS SANTOS - 

OAB:47435/PR

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que até o presente momento não fora 

devidamente analisado os Embargos de Declaração apresentados às fls. 

655/656.

 Pois bem, Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Elza 

Terezinha Del Moral-Espólio e Benvindo Del Moral visando sanar a omissão 

e contradição supostamente existente na decisão proferida às fls. 

623/625, que teria determinado o recolhimento de custas.

 Pois bem.

 Considerando-se o caráter infringente dos presentes Aclaratórios, em 

observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, determino 

a intimação do Embargado para que se manifestem no feito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Após, façam os autos conclusos para deliberações, antes da remessa 

necessária ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115071 Nr: 3458-36.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Tereza Carnhelutti

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:OAB/MS 13.116, Claudinéia Francisco Dias - 

OAB:17.669, Evandro César Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B/MT, Marli Ferreira Clemente - OAB:102.396/SP, 

Nathalia Monteiro - OAB:18.873/MT, Renato Chagas Correia da Silva 

- OAB:5871-MS, Taíssa Maffessoni - OAB:18.436/MT, Yana 

Cavalcante de Souza - OAB:22.930/SP

 Certifico ter feito anotação nos dados da parte devedora, referente às 

custas processuais, conforme disposto no artigo 467 da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125911 Nr: 2931-50.2015.811.0007

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Barbosa Lima - 

OAB:5956/RO, Maria José do Nascimento - OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125926 Nr: 2941-94.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vezentin & Cia Ltda - EPP, Altemir Vizentin, 

Plinio Cavagnoli, Diva Neide Ferrugem Cavagnoli, Aline Vezentin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18450-O/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 126737 Nr: 3406-06.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A/MT, Mauri Marcelo Bevervanço Junior - 

OAB:42.277/PR

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 133233 Nr: 6876-45.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alliance Construtora Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Halaiko Peças e Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 
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OAB:9315-B/MT

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134227 Nr: 7422-03.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alliance Construtora Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Halaiko Peças e Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA STORMOVSK 

FERREIRA DUTRA - OAB:MT 20.059, Daruich Hammoud - OAB:8101-B, 

Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - OAB:9315-B/MT

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134745 Nr: 187-48.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Regina da Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137076 Nr: 1436-34.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moisés Pereira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140826 Nr: 3393-70.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugenia Recalde de Morais

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 

OAB:16341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Vistos.

Com efeito, recebo o presente recurso de Apelação.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15), ao passo que o efeito devolutivo é inerente à espécie 

recursal, conforme preleciona o art. 1.013 do mesmo diploma.

Com razões recursais nos autos.

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1º Regiõ, 

com as homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no item 2.3.20 

da CNGC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141937 Nr: 4020-74.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Ferreira da Silva, MARTA ALVES DA 

SILVA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143000 Nr: 4622-65.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto Fernandes Oliveira, Reginaldo Rosendo de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercantil Astro de Alimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 21 de 1523



OAB:3624/MT

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018, e considerando a Portaria 

n. 734/2017-PRES que revogou a designação desta Magistrada para 

jurisdicionar na 1ª Vara desta Comarca, a partir do dia 08/01/2018, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 1ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 128461 Nr: 4314-63.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Raimunda Lopes Roseno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Interditado: Maria Raimunda Lopes Roseno, 

Cpf: 03949359184, Rg: 2258293-2 SSP MT Filiação: José Ferreira e 

Terezinha de Jesus Ferreira Lopes, data de nascimento: 05/08/1958, 

brasileiro(a), natural de Itapecuru mirim-MA, casado(a), Endereço: Rua 

Duque de Caxias, Nº 90, Qd. 06 Lt 19, Bairro: Boa Esperança, Cidade: Alta 

Floresta-MT

Nome e cargo do digitador:Elizabete T. Santos

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso a presente Medida Protetiva 

de Modificação de Curatela em favor da interditada Maria Raimunda Lopes 

Roseno.

Aduz que a interditada, com 57 (cinquenta e sete) anos de idade, está 

sofrendo maus tratos e violência doméstica, perpetradas por seu filho e 

curador, Sr. Erielton Ferreira Lopes.

Requer em sede de antecipação de tutela, a destituição do curador. Sr. 

Erielton Ferreira Lopes, nomeando como curador provisório o irmão da 

interditada, Sr. José Benedito Ferreira Lopes; seja concedida liminar de 

busca e apreensão dos pertences e documentos pessoais da interditada 

na casa de seu filho e ainda, a realização de estudo psicossocial com a 

interditada, a ser realizado pela equipe multidisciplinar.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 02/122.

Deferidas as medidas de proteção pleiteadas à fl. 124, bem como houve a 

assinatura do Termo de Compromisso pelo curador provisório nomeado à 

interditada, o seu irmão, Sr. José Benedito Ferreira Lopes à fl. 128 e houve 

a intimação quanto à destituição do anterior curador à fl. 130.

Realizado estudo psicossocial às fls. 132/134, tendo o Autor se 

manifestado à fl. 136.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que, diante do histórico de agressões e 

violências sofridas pela interditada e a necessidade de ampará-la material 

e socialmente, foi nomeado como seu curador provisório, em substituição, 

o seu irmão, Sr. José Benedito Ferreira Lopes.

Outrossim, considerando as informações contidas no estudo psicossocial 

de fls. 132/134, tem-se que a interditada encontra-se amparada material, 

afetiva e socialmente por seu irmão e sua cunhada, sra. Jeane, conforme 

excerto a seguir transcrito (fl. 134):

(...)

“Em relação ao casal, sr. José e sra. Jeane, no que tange a condições 

psicológicas, afetivas e financeiras, concluímos que ambos possuem 

capacidade suficiente e ostentam condições satisfatórias para continuar 

prestando os cuidados que se fizerem necessários em favor da idosa. 

Demonstraram estar dispostos em continuar com tais cuidados, 

apresentaram ter harmonia e diálogo no relacionamento. Em relação às 

condições de moradia, a residência é espaçosa e no momento estava 

organizada e limpa.”

(...)

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do atual Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, 

para AUTORIZAR a modificação da curatela de Maria Raimunda Lopes 

Roseno, nomeando-lhe como curador seu irmão, Sr. José Benedito 

Ferreira Lopes.

Oficie-se ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para que realize em 

seus cadastros a inscrição do atual curador responsável pelo 

recebimento e administração do beneficiário previdenciário de titularidade 

da interditada, qual seja, o Sr. José Benedito Ferreira Lopes.

Expeça-se o competente termo de curatela.

Isento de custas e despesas processuais.

Intimem-se.

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

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134509 Nr: 28-08.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cogelta - Construções Gerais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Avenida Alta Floresta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Luiz de Moura Tavares 

- OAB:31.817/MG, Melori Estela Favetti - OAB:20251/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade da Contestação 

apresentada sob Fls. 77/92; II) intimar a Parte Autora para Impugnar a 

Contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103501 Nr: 5230-05.2012.811.0007

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzana Paes de Melo, Marcos Paes de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):INTIMAÇÃO de todos quantos o presente 

EDITAL vier ou dele tiver conhecimento e a quem possa interessar

Nome e cargo do digitador:Elizabete T. dos Santos

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos etc.

Suzana Paes de Melo propôs Ação de Interdição em face de Marcos Paes 

de Melo devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que o 

interditando possui deficiência mental, não possuindo, portanto, 

capacidade de reger os atos de sua vida. Requer ao final a procedência 

da presente ação, decretando-se a interdição do requerido.

Vieram com a inicial os documentos de fls. 10/16.

Às fls. 17/18 foi deferida a liminar e nomeada a autora curadora provisória 

do interditando.

Em audiência designada o interditando não pode ser interrogado 

judicialmente, haja vista apresentar delicado estado de saúde (fls. 21/22).

Consta Laudo Pericial elaborado pelo Sr. perito às fls. 44/45 o qual conclui 

sua incapacidade.

Intimados para manifestarem acerca do laudo, o ilustre Defensor Público 

pugnou pela procedência da ação à fl. 47. Parecer ministerial favorável a 

inicial (fls. 48/49).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

Deixo de determinar a realização de audiência de instrução e julgamento, 

prevista na segunda parte do artigo 1.183, do Código de Processo Civil, 

para julgar antecipadamente a lide, pois o caso não requer a produção de 

outras provas.

Procede a pretensão da requerente no sentido de se decretar a interdição 

do requerido, senão vejamos.
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A deficiência mental do interditando restou devidamente demonstrada 

quando em seu interrogatório, por ser evidente a deficiência mental.

Outrossim, através do Laudo Pericial elaborado pelo perito nomeado (fls. 

44/45), detectou-se que o interditando é portador de deficiência mental 

irreversível, não tendo, conseqüentemente, discernimento para os atos da 

vida civil.

Assim, restou devidamente comprovado nos autos ser o interditando 

portador de deficiência mental, o que, conseqüentemente, retira-lhe a 

capacidade de discernimento para a prática dos atos da vida civil, 

necessitando, para tanto, de pessoa devidamente habilitada.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 1.184, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para decretar a interdição de 

MARCOS PAES DE MELO, nomeando-lhe como curadora a sua irmã, 

SUZANA PAES DE MELO. Em consequência, julgo extinto o feito com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I do CPC.

Oficie-se ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais para proceder a 

inscrição da interdição, nos termos do artigo 92, da Lei n.º 6.015/73.

Isento de custas e despesas processuais.

Publique-se, observando-se o teor do artigo 1.184, do Código de Processo 

Civil. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado e providenciada a devida inscrição no registro 

civil, arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109038 Nr: 4505-79.2013.811.0007

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Augusto de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudineia de Souza Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):INTIMAÇÃO de todos quantos o presente 

EDITAL vier ou dele tiver conhecimento e a quem possa interessar

Nome e cargo do digitador:Elizabete T. Santos

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos.

Valter Augusto de Assis propôs Ação de Interdição c/c Pedido de Liminar 

em face de sua filha, Claudinéia de Souza de Assis, ambos devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que há comprometimento na 

capacidade de discernimento desta e interditanda não que possui 

condições de praticar sozinha os atos da vida civil.

 Alega que em virtude de patologia (Meningite), a interditanda apresenta 

prejuízos em seu funcionamento global, afetando as funções cognitivas, 

executivas, notadamente funções básicas diárias, o que lhe impede de 

socializar-se ou cuidar-se, em questões básicas, de forma independente.

Requer a concessão de liminar “inaudita altera pars”, nomeando a autora 

como curadora provisória da interditanda, mediante expedição de termo 

competente, para representá-la nos atos da vida civil. Ao final, requer a 

procedência da ação, com a nomeação do autor como curador definitivo.

Vieram com a inicial os documentos de fls. 09/15.

Às fls. 17/18 foi nomeado perito médico para realização de perícia, bem 

como, foi designada audiência para a oitiva da autora e a entrevista da 

curatelada.

Realiza a audiência, cujo termo resta carreado à fl. 22, com a presença 

das partes, foi constatada que a interditanda é portadora de necessidades 

especiais que afetam suas funções cognitivas e a impedem de gerir os 

atos da vida civil.

Sobreveio o laudo pericial às fls. 62/63, por meio do qual a Sra. Perita 

atesta, com extrema clareza, que a interditanda está “incapacitada para 

vida independente” por não conseguir comunicar-se verbalmente ou por 

meio de escrita, locomover-se autonomamente, cuidar da casa ou 

cozinhar, assim como apresenta dificuldades de controle no membro 

superior direito.

O requerente pugna, à fl. 64, pela procedência dos pedidos contidos na 

exordial, assim como opina o órgão Ministerial por meio da cota de fls. 

65/66 no mesmo sentido.

Vieram-me conclusos.

É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

Procede a pretensão inicial, no sentido de se decretar a interdição da 

requerida, senão vejamos.

A incapacidade da curatelada restou devidamente demonstrada com a sua 

presença na audiência realizada, na qual foi constatado ser portadora de 

necessidades especiais, que afetam suas funções cognitivas, bem como, 

por meio do laudo médico psiquiátrico acostado aos autos (fl. 62/63).

Dessa forma, constatou-se que a curatelada não tem o discernimento 

necessário para os atos da vida civil, necessitando, para tanto, de pessoa 

devidamente habilitada.

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I e 755 do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido com resolução do mérito, 

para decretar a interdição de Claudinéia de Souza Assis, nomeando como 

curador seu genitor, Valter Augusto de Assis.

Oficie-se ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais para proceder a 

inscrição da interdição, nos termos do artigo 92, da Lei n.º 6.015/73.

Outrossim, seja publicada a presente sentença, nos termos do §3º do 

artigo 755 do atual Código de Processo Civil.

Proceda-se à lavratura de certidão para que seja devidamemente 

remunerada a Sr. Perita, por meio de ação de cobrança, nos moldes 

firmados na decisão de fls. 17/18, devendo estar ser intimada para retirar 

o documento em cartório.

Isento de custas e despesas processuais, sendo incabível a condenação 

em verba honorária.

Após o trânsito em julgado e, providenciada a devida inscrição no registro 

civil, arquivem-se os autos.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 118884 Nr: 6631-68.2014.811.0007

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Moura Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Moura Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):INTIMAÇÃO de todos quantos o presente 

EDITAL vier ou dele tiver conhecimento e a quem possa interessar

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos etc.

FRANCISCO MOURA RIBEIRO propôs Ação de Interdição em face de seu 

irmão, RICARDO MOURA RIBEIRO, ambos devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, que o interditando é portador de retardo 

mental CID F-79, não possuindo, portanto, capacidade de reger os atos de 

sua vida. Requer ao final a procedência da presente ação, decretando-se 

a interdição da requerida.

Vieram com a inicial os documentos de fls. 08/14.

À fl. 16 foi deferida a liminar e nomeado o autor curador provisório do 

interditando, o qual assinou o respectivo Termo de Curatela (fl. 22).

Realizada a audiência instrutória, onde houve a oitiva do interditando (mídia 

à fl. 21), sendo constatada a deficiência mental que acomete o requerido. 

Outrossim, foi determinada a realização de perícia médica, sendo o laudo 

encartado às fls. 27/29, o qual conclui pela incapacidade do interditando 

em autodeterminar-se e reger os atos de sua vida.

Manifestação do Autor (fl. 31) e parecer ministerial favorável a inicial (fl. 

32).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

Procede a pretensão inicial, no sentido de se decretar a interdição do 

requerido, senão vejamos.

A incapacidade do interditando restou devidamente demonstrada por meio 

do laudo médico pericial acostados aos autos (fls. 27/29), bem como, por 

meio de seu interrogatório.

Dessa forma, em razão da deficiência mental que acometeu o interditando 
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(CID F-29), bem como considerando-se sua oitiva em Juízo, constatou-se 

que o interditando não tem o discernimento necessário para os atos da 

vida civil, necessitando, para tanto, de pessoa devidamente habilitada.

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I e 755 do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido com resolução do mérito, 

para decretar a interdição de RICARDO MOURA RIBEIRO, nomeando-lhe 

como curador seu irmão, RICARDO MOURA RIBEIRO.

Oficie-se ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais para proceder a 

inscrição da interdição, nos termos do artigo 92, da Lei n.º 6.015/73.

Outrossim, seja publicada a presente sentença, nos termos do §3º do 

artigo 755 do atual Código de Processo Civil.

Isento de custas e despesas processuais, sendo incabível a condenação 

em verba honorária.

Todavia, considerando que as partes são beneficiárias da Gratuidade de 

Justiça, CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos 

honorários médicos periciais, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Dessa forma, após o transito em julgado, requisite-se o pagamento (RPV), 

consoante os dados pessoais do médico perito apresentados à fl. 27.

Após o trânsito em julgado e providenciada a devida inscrição no registro 

civil, arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131153 Nr: 5790-39.2015.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Sérgio Bertin, Vanessa Aparecida Maziero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Vitor de Oliveira, Lucimeire Marques da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MARCATTO 

CIRINO - OAB:7835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para que se manifeste no feito, em termos de 

prosseguimento, em relação a certidão de fl.79.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108094 Nr: 3518-43.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davi Staudt

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valnir Telles de Oliveira Junior 

- OAB:12575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora sobre o retorno do 

processo da Segunda Instância, bem como para que manifeste-se no 

prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108815 Nr: 4270-15.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Leandro Martins dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedito Amâncio Nazário 

Filho - OAB:16.491-MT, Ricardo Arceu Peixoto Ferreira - 

OAB:16612/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com o fito de intimar as Partes acerca de seu retorno do 

Tribunal de Justiça, bem como do prazo de 30 (trinta) dias para 

manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110065 Nr: 5613-46.2013.811.0007

 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora de Produtos Alimentícios Araujo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dibox Distribuidora de Produtos Alimentícios 

Broker Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Mario de Souza - 

OAB:4.635/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com o fito de intimar a Parte Exequente, na figura de seu 

Causídico, para manifestar-se acerca dos pagamentos parcelados pela 

Executada (Fl. 108), no prazo de 10 (dez) dias.

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143949 Nr: 5161-31.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Ferreira de Jesus

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação dos advogados das 

partes, para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem, acerca do 

laudo pericial elaborado, encartado a estes autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000038-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR MATIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000038-64.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogado(s) 

do reclamante: MARCELO BRASIL SALIBA, MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA REQUERIDO: MOACIR MATIAS DOS 

SANTOS Vistos. Trata-se de Ação de busca e apreensão c/c pedido 

liminar ajuizada por Bradesco Financiamentos contra Moacir Matias dos 

Santos, todos devidamente qualificados. A inicial veio instruída com 

diversos documentos. Os autos vieram-me conclusos. É o sucinto 

relatório. Fundamento e Decido. A constituição da mora é requisito 

essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme 

preconiza o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e tal requisito é 

imprescindível para a propositura da ação, e no caso vertente consta no 

AR que a correspondência não foi entregue no endereço pelo motivo 

“Ausente”. Além disso, inexiste sequer a notificação da mora via edital de 

protesto. Sobre o tema o TJMT tem entendido, “in verbis”: “AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DA 

MORA - ENDEREÇO CONSTANTE CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA NÃO 

RECEBIDA - DEVOLVIDA POR MOTIVO DE MUDANÇA – AUSÊNCIA DE 

PROTESTO POR EDITAL – MORA NÃO COMPROVADA – VÍCIO NÃO 

SANADO OPORTUNAMENTE - INICIAL INDEFERIDA – PROCESSO EXTINTO 

– POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A constituição da mora é 

requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a 

rigor do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Para sua efetivação, é 

imprescindível que a notificação, expedida para este fim, seja entregue no 
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endereço do devedor, ainda que não tenha sido recebida pessoalmente 

pelo destinatário. [...] (Ap 54389/2017, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, 

Publicado no DJE 21/06/2017)”. Noutro giro, conforme entendimento 

jurisprudencial, o valor da causa nas ações de busca e apreensão deve 

corresponder ao valor da dívida (parcelas vencidas e vincendas). Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA 

CAUSA. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALOR QUE 

DEVE CORRESPONDER À DÍVIDA PENDENTE. ADMISSIBILIDADE DA NOVA 

PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELO CREDOR ANTES DA 

CITAÇÃO. REFLEXOS DA ALTERAÇÃO QUE DEVERÃO SER ANALISADOS 

NOS AUTOS PRINCIPAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - AI 0453563-7 - Ponta 

Grossa - Rel.: Des. Vicente Del Prete Misurelli - Unanime - J. 13.02.2008)”. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora atribuiu a causa o 

valor de R$ 4.436,48 (quatro mil quatrocentos e trinta e seis reais e 

quarenta e oito centavos), contudo, este não corresponde ao valor da 

dívida (parcelas vencidas e vincendas), mas se refere tão aos valores em 

atraso atualizado. A jurisprudência tem permitido a retificação de ofício do 

valor da causa. Assim julgou o Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO 

FEDERAL COMUM E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - FIES 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR DADO À 

CAUSA SUPERIOR AO LIMITE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS, PORÉM 

NÃO-CORRESPONDENTE AO CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. 

VALOR RETIFICADO DE OFÍCIO PELO JUÍZO FEDERAL COMUM. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. 1. A competência dos 

Juizados Especiais Federais é absoluta e fixa-se, em regra, pelo valor da 

causa. 2. O valor da causa pode ser motivadamente alterado de ofício 

quando não obedecer ao critério legal específico ou encontrar-se em 

patente discrepância com o real valor econômico da demanda, implicando 

possíveis danos ao erário ou a adoção de procedimento inadequado ao 

feito. (...) Embora seja possível a retificação, de ofício, do valor atribuído à 

causa, só quem pode fazer isso é o juízo abstratamente competente. (...) 

(CC 97.971/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 17/11/2008)”. Sendo assim, de 

acordo com a planilha de cálculo apresentada ID 11301080, o valor da 

dívida é de R$ R$ 15.759,12 (quinze mil setecentos e cinquenta e nove 

reais e doze centavos), devendo ser este o valor da causa, razão pela 

qual, nos termos do § 3º do artigo 291 do CPC/15, RETIFICO DE OFÍCIO o 

valor dado à causa. Por fim, verifico, também, que não houve o 

recolhimento das custas processuais do valor atribuído na inicial, pois os 

comprovantes não foram juntados nos autos. Posto isso, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de quinze (15) dias, nos termos do artigo 

321 do CPC, EMENDE a inicial, sob pena de indeferimento para: a) 

COMPROVAR a mora da parte devedora, nos termos do artigo 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69. b) PROCEDER ao recolhimento das custas e taxas 

processuais com base no valor de R$ R$ 15.759,12 (quinze mil setecentos 

e cinquenta e nove reais e doze centavos), ou caso, tenha recolhido com 

base no valor atribuído na inicial no montante de R$ 4.436,48 (quatro mil 

quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos) para juntar 

aos autos os respectivos comprovantes e proceder ao recolhimento 

complementar das custas devidas. Após decorrido tal prazo, com ou sem 

a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação. Retifique-se a autuação, o registro e a distribuição em relação 

ao valor da causa atribuído nesta decisão. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 10 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito em Substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000004-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA DURAES (REQUERENTE)

JOAO ZILDO OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MEDEIROS DE FREITAS OAB - GO41007 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000004-89.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: GERALDO PEREIRA DURAES e outros Advogado(s) do 

reclamante: RODRIGO MEDEIROS DE FREITAS REQUERIDO: EMPRESA DE 

ENERGIA SAO MANOEL S.A. Vistos. Trata-se de Ação Indenização por 

Danos Materiais e Danos Morais c/c Lucros Cessantes com pedido de 

antecipação de tutela ajuizada por Geraldo Pereira Durães e João Zildo 

Oliveira de Souza contra Empresa de Energia São Manoel S.A., todos 

devidamente qualificados. Com efeito, analisando minuciosamente a inicial, 

vislumbro que os autores não apresentaram seus endereços eletrônicos, 

deixando de cumprir a imposição art. 319, II do NCPC. Vejo ainda, que os 

autores requerem os benefícios da assistência judiciária gratuita. De 

acordo com a nova sistemática estabelecida pelo Código de Processo Civil 

(Lei 13.105/15), a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos 

tem direito à gratuidade da justiça (art. 98), havendo presunção de 

veracidade da alegação de insuficiência feita por pessoa natural. Todavia, 

havendo elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, poderá o Magistrado, antes de indeferir o 

pedido, determinar que a parte traga aos autos a comprovação dos 

preenchimentos do referidos pressupostos, nos termos do §2º, do art. 99, 

do CPC/15. Trata-se de dispositivo legal plenamente recepcionado pelo 

texto constitucional, visto que o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição 

Federal preconiza que “o estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Pois bem. No 

caso dos autos, verifico haver indícios da ausência dos pressupostos 

legais para a concessão das benesses da gratuidade da justiça, 

considerando as notas fiscais juntadas pelos autores. Posto isso: 1) 

INTIME-SE os autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, informem seus 

endereços eletrônicos, bem como tragam aos autos documentos idôneos 

que comprovem a hipossuficiência alegada, para análise do pedido de 

gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento da inicial no termos dos 

arts. 319, II e 321, paragrafo único, do NCPC, em observância ao disposto 

no art. 99, § 2º, do CPC/2015 e, principalmente, ao Ofício 341/2013/CSC. 2) 

Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam 

os autos CONCLUSOS para deliberação. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 10 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito em Substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000005-74.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA DURAES (REQUERENTE)

JOAO ZILDO OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MEDEIROS DE FREITAS OAB - GO41007 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000005-74.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: GERALDO PEREIRA DURAES e outros Advogado(s) do 

reclamante: RODRIGO MEDEIROS DE FREITAS REQUERIDO: EMPRESA DE 

ENERGIA SAO MANOEL S.A. Vistos. Trata-se de Ação Indenização por 

Danos Materiais e Danos Morais c/c Lucros Cessantes com pedido de 

antecipação de tutela ajuizada por Geraldo Pereira Durães e João Zildo 

Oliveira de Souza contra Empresa de Energia São Manoel S.A., todos 

devidamente qualificados. Analisando detidamente os autos, vejo que a 

presente ação foi distribuída em duplicidade com os autos n. 

1000004-89.2018.8.11.0007 (PJe), envolvendo as mesmas partes (tanto 

polo ativo quanto passivo), os mesmos pedidos e a mesma causar de 

pedir. Os autos n. 1000004-89.2018.8.11.0007 (PJe) foram distribuídos em 

03/01/2018, às 17h21min59ss e a presente demanda foi distribuída no 

mesmo dia, só que às 17h46min58ss. Assim, nos termos do artigo 10 do 

NCPC, a fim de evitar decisão surpresa: 1) INTIME-SE os autores para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se nos autos, requerendo o que 

entenderem de direito. 2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 10 de janeiro de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito em Substituição 

legal.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003575-05.2017.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO MARCOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003575-05.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: OTAVIO MARCOS DOS SANTOS Advogado(s) do 

reclamante: ELSON CRISTOVAO ROCHA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Em se tratando de cumprimento de sentença 

proveniente de outro Juízo, a distribuição deve ser procedida do 

recolhimento da taxa judiciária e das custas judiciais, conforme dispõe o 

art. 1.043, parágrafo único, da CNGC/MT. Extrai-se da petição inicial que a 

parte exequente desembolsou o valor de R$ 27.519,00 (vinte e sete mil 

quinhentos e dezenove mil reais) para fins de adquirir contas Family e 

logins de acesso. No entanto, a própria parte alega que não possui 

condições de arcar com o pagamento das custas e taxas processuais, 

juntando para tanto, declaração de hipossuficiência. Assim, em que pese 

a parte exequente ter juntado aos autos a referida declaração de 

hipossuficiência, entendo que há nos autos elementos que evidenciam a 

falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade. De igual 

modo, vejo que em análise detida à sentença objeto de liquidação (Ação 

Civil Pública, Autos nº 0800224-44.2013.8.01.0001), verifico que o polo 

passivo da presente demanda não está adequado, uma vez que o 

exequente deixou de apontar todos os réus que foram condenados na 

referida ação coletiva. Por essas razões, nos termos do art. 321 do 

CPC/2015: 1) INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, trazer aos autos documentos idôneos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, para análise do pedido de gratuidade de justiça, 

sob pena de indeferimento do pedido, em observância ao disposto no art. 

99, § 2º, do CPC/2015 e, principalmente, ao Ofício 341/2013/CSC. 2) 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de quinze (15) dias, emendar 

a inicial, para adequar o polo passivo da presente demanda, na forma do 

art. 319, inciso II, do CPC/15, sob pena de indeferimento da inicial. 3) Após 

decorrido tal prazo, com ou sem a devida emenda, CERTIFIQUE-SE e 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 4) RETIFIQUE-SE a 

autuação, o registro e a distribuição em relação ao campo de pedido de 

liminar ou antecipação de tutela, uma vez que inexiste nos autos qualquer 

pedido dessa natureza. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 10 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito em Substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003072-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURDES VOLPE NAVARRO OAB - MT0006279A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003072-81.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: JOSE PEDRO CORREIA Advogado(s) do reclamante: 

LOURDES VOLPE NAVARRO REQUERIDO: TERRA NETWORKS BRASIL 

Vistos. Considerando que a presente ação está endereçada ao Juizado 

Especial desta Comarca, ACOLHO o pedido de remessa formulado pela 

parte autora (ID 11257477), já que houve um erro de transmissão durante 

a distribuição da presente demanda, razão pela qual DETERMINO a 

remessa dos autos ao Juizado Especial desta Comarca, juiz natural da 

causa. Proceda-se às baixas e cautelas de praxe. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta-MT, 15 de janeiro de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito em Substituição 

legal.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001689-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OFELIA GOMES DOS SANTOS (RÉU)

 

Processo: 1001689-68.2017.8.11.0007 – PJE Nos termos da legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o presente feito 

a fim de intimar o patrono da parte autora acerca da carta precatória 

devolvida (ID. 11210559) citação negativa, para manifestação no prazo de 

cinco (05) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos 

do Artigo 9º da Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 19 de dezembro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001552-86.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS APPA FILHO (REQUERIDO)

 

Processo: 1001552-86.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar o advogado da parte autora acerca da certidão do Oficial de 

Justiça de id. 11194747, para manifestação no prazo de cinco (05) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da Lei 

11.419/2006. Alta Floresta, 19 de dezembro de 2017. Moacir de Castilho 

Matrícula 7104

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001196-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA RIBEIRO MORAES (REQUERIDO)

 

Processo: 1001196-91.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar o(s) patrono(s) da parte autora acerca da Certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de id. 11252262, para manifestação no prazo de cinco (05) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da Lei 

11.419/2006. Alta Floresta, 8 de janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001655-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA NETO (AUTOR)

N. L. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo: 1001655-93.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar o(s) patrono(s) da parte autora acerca da Certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de id. 11252327, para manifestação no prazo de cinco (05) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da Lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003132-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI FERMINO (REQUERIDO)

 

Processo: 1003132-54.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar o(s) patrono(s) da parte autora acerca da Certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de id 11252252, para manifestação no prazo de cinco (05) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da Lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003306-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUTERIO DOS SANTOS ALMEIDA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Processo: 1003306-63.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar o patrono da parte autora acerca dos documentos juntados nos 

autos, para se manifestar no prazo de cinco (05) dias. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da Lei 11.419/2006. Alta 

Floresta, 8 de janeiro de 2018. Moacir de Castilho Matrícula 7104

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000561-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DOS SANTOS SCHMITZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000561-13.2017.8.11.0007 

AUTOR: DANIELE DOS SANTOS SCHMITZ RÉU: CENTAURO VIDA E 

PREVIDENCIA S/A Vistos, Diante dos pedidos genéricos de produção 

probatória, determino a intimação dos envolvidos para, em 10 dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir. O SILÊNCIO 

ACARRETARÁ O JULGAMENTO IMEDIATO. Decorrido o lapso temporal 

acima, venham conclusos. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000416-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON PAIVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000416-54.2017.8.11.0007 

AUTOR: ALISSON PAIVA DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Diante dos pedidos 

genéricos de produção probatória, determino a intimação dos envolvidos 

para, em 10 dias, especificarem as provas que pretendem produzir. O 

SILÊNCIO ACARRETARÁ O JULGAMENTO IMEDIATO. Decorrido o lapso 

temporal acima, venham conclusos. Às providências. Cristiane Padim da 

Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000951-80.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOTECNIA SAL GADO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON REINALDO DE PAULA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CARDOSO OAB - MT17977/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000951-80.2017.8.11.0007 

AUTOR: ZOOTECNIA SAL GADO LTDA RÉU: JEFFERSON REINALDO DE 

PAULA Vistos, Nos termos dos arts. 337 e 437, do CPC, e conforme 

disposto na Ordem de Serviço n.º 001/2017, intime-se o polo ativo para 

manifestação em 15 dias acerca da preliminar de inépcia da petição inicial 

e dos documentos trazidos junto à contestação. Decorrido o aludido lapso 

temporal, intime-se as partes, por ato da secretaria, para que em 10 dias 

indiquem provas que pretendem produzir. O SILÊNCIO ACARRETARÁ O 

JULGAMENTO IMEDIATO. Atente-se a secretaria para o cumprimento da 

referida ordem de serviço antes da conclusão. Às providências. Cristiane 

Padim da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001965-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI EDVIGES SVERSUTI LUSTOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

FRANCIS DIAS PAIVA OAB - MT15513/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001965-02.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ROSELI EDVIGES SVERSUTI LUSTOSA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, Trata-se de procedimento para 

liquidação de sentença proferida na ação civil pública n.º 

0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante a 2 ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco-AC, referente aos contratos firmados com a 

empresa requerida, Ympactus Comercial S/A, com denominação social 

Telexfree. Na referida sentença, proferida com efeitos “erga omnes”, foi 

declarada a nulidade de todos os contratos celebrados entre os 

divulgadores e “partners” e a Telexfree, bem como determinada a 

devolução dos valores pagos, abatidas eventuais quantias recebidas. 

P a r a  v e r i f i c a ç ã o  d o  i n t e r e s s e  d e  a g i r 

(nessec idade/poss ib i l idade/adequação) ,  fo i  de te rminada a 

complementação da inicial com a demonstração do pagamento do valor 

alegado para o polo passivo. Contudo, a parte autora não trouxe prova do 

pagamento, alegando a necessidade de acesso ao sistema interno da 

Telexfree, nomeado como “backoffice”, para tal demonstração. É o relato 

do necessário. Fundamento e decido. Com a máxima “vênia”, respeitando 

entendimentos divergentes, tenho que não pode ser acolhida a justificativa 

aduzida pela parte autora quanto à impossibilidade de comprovação do 

pagamento efetuado em prol da Ympactus Comercial S/A. Ora, todas as 

transações bancárias realizadas nos últimos anos ficam registradas junto 

às respectivas instituições financeiras, cujas “segunda via” são facilmente 
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obtidas em agências bancárias ou por meios virtuais (“websites” ou 

aplicativos). Os boletos, ainda que pagos em bancos por pessoa que não 

tenha conta junto à instituição, recebem a chamada autenticação 

mecânica, impressão que registra dados referentes ao pagamento. Outra 

hipótese corresponde à aquisição de contas por intermédio de terceiros 

que possuíam saldo junto à Telexfree, situação em que bastaria a 

comprovação de pagamento de valores ao terceiro e uma declaração 

deste de que alienou parte de seus direitos ao ora liquidante. A 

demonstração dos pagamentos pelos pretensos liquidantes à Ympactus 

Comercial S/A. configura documento essencial à propositura da demanda, 

pois sem pagamento não é cabível qualquer restituição. Para bem ilustrar a 

questão, transcrevo trecho de decisão proferida em 04/09/2017, nos 

autos n.º 0005902-34.2017.8.01.0001 (incidente para informações a 

terceiros sobre a ação civil pública em voga), leiamos: “(...) Além de tais 

documentos, a parte interessada deve instruir seu pedido individual de 

liquidação com as seguintes informações: - data de ingresso na rede 

Telexfree; - qual e quantos planos adquiridos (Ad Central, Ad Central 

Family); - comprovante de pagamento para ingresso na rede; - se ativou 

contas 99 Telexfree e quantas ativou; - se recebeu alguma bonificação 

enquanto permanece no negócio, qual o valor e qual a data do 

recebimento; - caso o ingresso no negócio tenha se dado por meio de 

bônus de terceiro, apontar quem é o terceiro, demonstrar que o terceiro 

era divulgado e demonstrar que pagou ao terceiro pelo uso do crédito do 

mesmo. (...)” Ainda que algumas destas informações careçam do acesso 

ao sistema “backoffice”, é irrefutável que a demonstração do pagamento 

pode ser obtida pelo próprio pagador, ora liquidante. Neste viés, mesmo 

tendo sido oportunizado ao polo ativo a comprovação do pagamento para 

ingresso na rede, este deixou de fazê-lo, ensejando, assim, o 

indeferimento da inicial. Nessa trilha jurídica: 42027434 - PROCESSUAL 

CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGO. AÇÃO COLETIVA. 

TELEXFREE. EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 

INDEFERIMENTO DE PLANO. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO 

NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À COMPROVAÇÃO 

DO PLEITO INICIAL. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO 

PROVIDO, EM PARTE. 1. O investimento pela parte autora em pirâmide 

financeira, não basta para afastar a presumida hipossuficiência jurídica 

que afirma bem como o patrocínio da causa por advogado particular, a 

teor do art. 99, §§ 3º e 4º, do código de processo civil. 3. Na espécie, 

adequada a sentença que indeferiu a petição inicial de vez que embora 

facultado à parte autora emendar à petição inicial com documentos 

indispensáveis à comprovação do pedido inicial, esta não colacionou 

elementos probatórios mínimos. 3. Recurso provido, em parte. (TJAC; APL 

0710510-05.2015.8.01.0001; Ac. 17.317; Primeira Câmara Cível; Relª Desª 

Eva Evangelista de Araújo Souza; DJAC 03/03/2017; Pág. 15). 42026825 - 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM 1º GRAU PREMATURAMENTE. 

AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO À PARTE DE COMPROVAR SEU 

ESTADO. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS QUE 

POSSIBILI- TAM A CONCESSÃO DO BENEFICIO. DISCUSSÃO SOBRE A 

NECESSIDADE OU NÃO DA EMENDA DA INICIAL. MATÉRIA PRECLUSA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Induvidoso que os 

documentos requestados pelo Juízo a quo, com exceção da taxa 

judiciária, tratam-se de documentos necessários à análise do pedido 

inicial, e ausentes, prejudicada a realização da liquidação vindicada, pois o 

autor apenas se resume em afirmar os valores tidos como reais, a seu 

modo, mas sem alicerçar elemento probatório mínimo, a respaldar o 

julgamento do magistrado de seu pleito. (...) (TJAC; APL 

0704141-58.2016.8.01.0001; Ac. 3.727; Segunda Câmara Cível; Relª Desª 

Waldirene Cordeiro; DJAC 21/11/2016; Pág. 12). A jurisprudência do TJMT 

encampa este entendimento, senão vejamos: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

– EMENDA À INICIAL – ART. 321 CPC/15 (ART. 284, CPC/73) – DECURSO 

DE PRAZO – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – 

AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de 

emenda da inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a 

petição não preenche os requisitos exigidos pela lei processual, ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, devendo a exordial ser indeferida se o autor não cumprir o 

comando judicial. Assim, o descumprimento da ordem de emenda à inicial 

dá ensejo ao seu indeferimento. (Ap 158935/2016, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017). Desta sorte, 

concluo que não há outra sorte a esta ação senão o indeferimento da 

petição inicial. Ante o exposto, com lastro no parágrafo único do art. 321 e 

no art. 485, I, ambos do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Sem custas e 

honorários advocatícios. Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquive-se. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001986-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO GONCALVES (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 

parte autora para, no prazo de cinco (05) dias, efetuar o recolhimento da 

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: 

A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003079-73.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON MAGNO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 

parte autora para, no prazo de cinco (05) dias, efetuar o recolhimento da 

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: 

A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003407-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO & MELCHIOR LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA DAYENE REZENDE GOBETTI (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 

parte autora para, no prazo de cinco (05) dias, efetuar o recolhimento da 

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: 

A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003334-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA BENEDITA BALDASSE (RÉU)

TECNOCELL COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME (RÉU)

OSVALDO BALDASSE (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 
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parte autora para, no prazo de cinco (05) dias, efetuar o recolhimento da 

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: 

A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003030-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA MARTINS LORENZETTI (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 

parte autora para, no prazo de cinco (05) dias, efetuar o recolhimento da 

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: 

A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003299-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO TRES T LTDA - EPP 

(RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 

parte autora para, no prazo de cinco (05) dias, efetuar o recolhimento da 

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: 

A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000095-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ALEXANDRE SIQUEIRA (REQUERIDO)

E. C. DA SILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

EDIELE CARLEIS DA SILVA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 

parte autora para, no prazo de cinco (05) dias, efetuar o recolhimento da 

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: 

A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108954 Nr: 4411-34.2013.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WdLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Cezar da Silva - 

OAB:16249/O

 Certifico ter feito anotação nos dados da parte devedora, referente às 

custas processuais, conforme disposto no artigo 467 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66665 Nr: 6195-85.2009.811.0007

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - OAB:SP 

153.447, Marcia Maria da Silva - OAB:8922-A/MT, Raphael Neves 

Costa - OAB:12.411-A MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 056/07, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da parte 

autora, bem como no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das 

custas processuais e taxa judiciária, juntando cópia do recolhimento nos 

autos, para posterior distribuição da Carta Precatória de citação na 

Comarca de Paranaíta-MT, nos termos do Art. 389 da CNGC, uma vez que 

a tentativa pelos Correios, às fls. 143, foi infrutífera em face do endereço 

ser na zona rual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4867 Nr: 53-51.1998.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Celso Carneiro Junqueira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Celso Carneiro Junqueira 

- OAB:2215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

requerida para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 814,28 (oitocentos e quatorze reais e vinte 

e oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folha 

88-91.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral 

um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito 

ser remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, 

para fins de encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16919 Nr: 1718-68.1999.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Ford S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Perpétua Neves Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:7657-B, Maria das Graças Ribeiro de Melo Monteiro - 

OAB:96.226/SP, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT, Nelson 

Paschoalotto - OAB:MT 8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton de Souza Arantes - 

OAB:10865/MT
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 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

requerida para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 461,99 (quatrocentos e sessenta e um reais 

com noventa e nove centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 176-177.

 Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral 

um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito 

ser remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, 

para fins de encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100954 Nr: 2360-84.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudeci Luiz Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Certifico ter feito anotação nos dados da parte devedora, referente às 

custas processuais, conforme disposto no artigo 467 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116060 Nr: 4315-82.2014.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WdLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Cezar da Silva - 

OAB:16249/O

 Certifico ter feito anotação nos dados da parte devedora, referente às 

custas processuais, conforme disposto no artigo 467 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 122729 Nr: 1049-53.2015.811.0007

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOdS, PHdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos,

Trata-se de representação ajuizada para apuração de ato infracional 

equiparado ao tipo penal descrito no art. 157, §2º, I e II do Código Penal, 

em tese, praticado por jovens que atingiram a maioridade antes do término 

do procedimento.

Com vista dos autos, o representante do “parquet” pediu a extinção da 

punibilidade.

 É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Tenho que em casos como o ora analisado, atingida a maioridade civil não 

é mais possível aplicar as normas do Estatuto da Criança e Adolescente 

em razão da ausência superveniente de interesse de agir por parte do 

Estado.

 Digo isso, porque mesmo em caso de procedência do pedido, a medida 

socioeducativa que seria imposta não passaria da prestação de serviços 

à comunidade, sendo certo que o tempo decorrido entre os fatos e a data 

atual revelam a inutilidade da medida.

 Diante disso, reconheço a prescrição da pretensão socioeducativa em 

face dos representados e, nos termos do art. 487, II do NCPC, extingo o 

processo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002715-04.2017.8.11.0007 

AUTOR: SOLANGE DA FONSECA VIEIRA RÉU: MUNICIPIO DE ALTA 

FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de ação 

cominatória aforada por Thauan Luciano Vieira da Silva, representado por 

sua genitora Solange da Fonseca Vieira em face do Município de Alta 

Floresta e do Estado de Mato Grosso, visando a condenação dos entes 

requeridos ao fornecimento de tratamento consistente em terapia 

ocupacional. Alega que foi diagnosticado como portador de TEA – 

Transtorno do Espectro Autista, patologia que teria implicado em “atraso 

de desenvolvimento neuropsicomotor e de aquisição de fala e linguagem, 

bem como, déficit cognitivo grave, limitações persistentes na 

comunicação, falha na socialização, com prejuízos no desenvolvimento 

social, individual e acadêmico”. Requer, através da tutela de urgência de 

caráter satisfativo, liminarmente, a concessão do tratamento acima 

descrito mediante a aplicação de multa diária em caso de descumprimento, 

a responsabilização dos responsáveis por eventual desobediência e/ou 

ato de improbidade administrativa, bem como o bloqueio de verbas 

públicas. Instruiu o feito com documentos pessoais, com as requisições 

feitas junto ao SUS e com laudo de médica neurologista. Antes de apreciar 

a medida liminar, determinou-se a emenda à inicial, requerendo-se a 

apresentação de documentos para a análise de pressupostos 

processuais e de condições da ação. Irresignada, a parte autora interpôs 

agravo de instrumento contra a ordem de emenda à inicial, tendo a tutela 

recursal sido deferida apenas para determinar a análise da tutela de 

urgência aventada na exordial. Vieram-me conclusos, em substituição 

legal. É o relatório. Fundamento e Decido. Em acolhimento à tutela recursal 

de fe r ida  nos  au tos  do  agravo  de  ins t rumento  n . º 

1014035-72.2017.8.11.0000, recebo a inicial e passo a apreciar a tutela 

provisória aventada na exordial. Pela Lei 13.105/15, as tutelas provisórias 

distinguem-se entre tutelas de urgência e tutelas de evidência, sendo que 

as primeiras pressupõem a existência de perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (art. 300 e ss., NCPC), enquanto as últimas 

prescindem de tal análise, sendo cabíveis nos hipóteses previstas nos 

incisos I a IV do art. 311. Neste caso, o requerente pleiteia sob o manto da 

tutela de urgência, prevista no art. 300 do NCPC, diante transcrito, que lhe 

seja provido o tratamento de Terapia Ocupacional. Como é cediço, a tutela 

de urgência pressupõe o preenchimento de dois requisitos autorizadores, 

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

resultado útil do processo, ipsis litteris: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No que 

tange à probabilidade do direito, além do direito à saúde insculpido no art. 

196, da Constituição Federal, a pretensão autoral é abarcada também pela 

Lei Federal nº 12.764/12, que institui a Política Nacional dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Segundo o artigo 2º, 

parágrafo 3º do dispositivo, faz-se necessária" a atenção integral às 

necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, 

objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o 

acesso a medicamentos e nutrientes". A indicação para o referido 

tratamento foi feita pela neurologista que assiste o menor, Dra. Rossana 

Kotecki (CRM-MT 4550), em caráter de urgência, com a finalidade de 

auxiliar o autor a desenvolver-se no âmbito sensorial, cognitivo, relacional 

e intrapessoal, mediante acompanhamento exclusivo, especializado e 

multidisciplinar. No caso dos autos, verifica-se que o autor, contando 

atualmente com aproximadamente 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de 
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idade, é portador de distúrbio do Transtorno do Espectro Autista (CID10 

F84.0), apresentando “atraso de desenvolvimento neuropsicomotor e de 

aquisição de fala e linguagem, déficit cognitivo grave, limitações 

persistentes na comunicação, falha no comportamento de reciprocidade e 

na socialização, com prejuízos significativos no desenvolvimento social, 

individual e acadêmico” (ID 10198427). Neste ponto, pois, em cognição 

sumária, vislumbro a configurada da probabilidade do direito alegado. 

Contudo, malgrado as medidas pleiteadas tenham sido apontadas como 

urgentes pela médica neurologista que acompanha o menor, entendo, por 

ora, que não vigora o risco ao resultado útil do processo ou perigo de 

dano. Isto porque a patologia que assola o requerente possui caráter 

congênito, provavelmente lhe acompanhando desde o nascimento, tendo a 

situação se perpetrado por considerável período. Não obstante, conforme 

depreende-se do laudo médico carreado sob ID 10198427, a terapia 

ocupacional é indicada para ser concretizada no período em que a criança 

estiver na escola. Assim, considerando a presente data, 19/12/2017, 

período de recesso escolar, não vislumbro tamanha urgência na 

concessão da medida. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO À SAÚDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. APARELHO 

SENSOR "FREESTYLE LIBRE CX". TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. Considerando as mudanças substanciais, 

no tocante às medidas provisórias, trazidas pelo novo código de processo 

civil, verifica-se que os requisitos autorizadores da tutela de urgência 

estão previstos no art. 300, caput, do CPC/15. No caso em comento, os 

documentos juntados aos autos do processo não são aptos a comprovar 

o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do provimento 

antecipatório. Embora relevantes as justificativas apresentadas pelo 

médico assistente da agravante para requerimento do insumo pleiteado, a 

investigação do benefício terapêutico alegado deve ser submetida à 

cognição ampla e exauriente, de modo que, não havendo perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, não se justifica a concessão da 

tutela provisória. Agravo de instrumento desprovido. Unânime. (TJRS; AI 

0050683-55.2017.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal da 

Fazenda Pública; Relª Juíza Rosane Ramos de Oliveira Michels; Julg. 

29/11/2017; DJERS 11/12/2017) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À 

SAÚDE. TRATAMENTO CONTÍNUO E ADEQUADO. PERIGO DE DANO 

NÃO-EVIDENCIADO. I. O requisito do perigo de dano pressupõe que o 

temor de lesão ao direito postulado seja evidente/concreto. A mera 

possibilidade de eventual prejuízo não enseja a antecipação da tutela 

jurisdicional. II. O simples deferimento ou indeferimento de pedido de tutela 

de urgência não são aptos a caracterizar, em todas as hipóteses, o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo a que se refere o artigo 

300 do novo CPC, devendo ser demonstrada situação excepcional, a ser 

aferida pelo Relator. (TRF 4ª R.; AG 5031146-29.2017.404.0000; Terceira 

Turma; Rel. Des. Fed. Rogerio Favreto; Julg. 03/10/2017; DEJF 09/10/2017) 

Desta feita, ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, é de rigor o indeferimento da concessão da tutela de urgência 

pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida, ante a 

não configuração dos requisitos que autorizam sua concessão. Adiante, 

DEFIRO a gratuidade de justiça ante a presunção de veracidade da 

declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física. 

Tratando o feito de direitos que, a priori, não admitem autocomposição, 

DEIXO DE DESIGNAR AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CITEM-SE OS 

REQUERIDOS, nas pessoas de seus representantes legais, consignando o 

prazo de trinta 30 dias, com as advertências do artigo 344, do CPC. Após 

o aporte de resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE 

e façam os autos conclusos, observando que os prazos serão contados 

individualmente. DÊ-SE ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público. 

Intime-se. Alta Floresta, 19 de dezembro de 2017. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002966-22.2017.8.11.0007 

AUTOR: FABIANA ALVES SILVA, EMYLY CAMILI ALVES DO 

NASCIMENTO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela proposta por 

Emily Camili Alves do Nascimento, brasileira, menor impúbere, neste ato 

representada por sua genitora Fabiana Alves Silva, em face do Estado de 

Mato Grosso. Em síntese, alega a requerente que foi diagnosticada com 

astrocitoma grau II (cid. m9421/3), espécie de neoplasia que atinge o 

sistema nervoso central. Em virtude do aludido transtorno, há indicação 

médica para o uso contínuo do medicamento: CANETA DOSADORA CBD 

EVR BLUE 18% 10 g, em 04 (quatro) dias sublingual de 8 (oito) em 8 (oito) 

horas, equivalendo-se a um total de 54 (cinquenta e quatro) tubos ao ano. 

O pleito inicial fundamenta-se no direito à saúde, constitucionalmente 

garantido pelo art. 196 (CF), bem como no art. 2º da Lei Federal 8.080/90, 

o qual dispõe: “A saúde é um direito fundamenta do ser humano, devendo 

o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”. 

Com fulcro no art. 300 da Lei 13.105/15, requer como tutela de urgência 

que o requerido seja condenado à obrigação de promover-lhe os 

medicamentos necessários, sob pena de multa diária no valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo de 

demais responsabilizações e do bloqueio de verbas públicas. Antes de 

apreciar a medida liminar, determinou-se a emenda à inicial, requerendo-se 

a apresentação de documentos para a análise de pressupostos 

processuais e de condições da ação. Irresignada, a parte autora interpôs 

agravo de instrumento contra a ordem de emenda à inicial, tendo a tutela 

recursal sido deferida apenas para determinar a análise da tutela de 

urgência aventada na exordial. Vieram-me conclusos, em substituição 

legal. É o breve relatório. Decido. Em acolhimento à tutela recursal deferida 

nos autos do agravo de instrumento n.º 1014035-72.2017.8.11.0000, 

recebo a inicial e passo a apreciar a tutela provisória aventada na 

exordial. Pela Lei 13.105/15, as tutelas provisórias distinguem-se entre 

tutelas de urgência e tutelas de evidência, sendo que as primeiras 

pressupõem a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (art. 300 e ss., NCPC), enquanto as últimas prescindem de tal 

análise, sendo cabíveis nos hipóteses previstas nos incisos I a IV do art. 

311. Neste caso, o requerente pleiteia sob o manto da tutela de urgência, 

prevista no art. 300 do CPC, diante transcrito, que lhe seja provido o 

medicamento CANETA DOSADORA CBD EVR BLUE 18% 10g, indicado 

para o tratamento de astrocitoma. Como é cediço, a tutela de urgência 

pressupõe o preenchimento de dois requisitos autorizadores, quais sejam 

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

processo, ipsis litteris: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Averigua-se o 

perigo de dano pela narrativa fática esposada na peça inicial, a qual se 

respalda na documentação médica carreada aos autos, por meio da qual 

se denota que a requerente, criança de 9 anos, já foi submetida a 9 

cirurgias (ID 10471685), sem resultados positivos, inclusive mediante 

radioterapia e do uso de predsonida (ID 10471722). Parece evidente, pois, 

que a gravidade da patologia que assola a requerente caracteriza 

urgência na adoção de medidas eficazes para a cura da referida 

neoplasia (tumor). Não obstante a existência de perigo de dano, a Lei 

13.105/15 também pressupõe como requisito positivo para a concessão 

da tutela de urgência a probabilidade do direito. Ainda que não seja 

exigível a plena convicção jurídica sobre o direito do autor, em especial 

quanto ao ideal procedimento a ser adotado para resguardar sua saúde, 

há que se ter ao menos indícios desse direito. No vertente caso, há 

probabilidade do direito alegado, eis que os documentos coligidos aos 

autos ratificam a necessidade de uso do fármaco alhures mencionado, 

sendo cediço e pacífico perante o ordenamento jurídico pátrio de que os 

entes públicos devem promover o direito à saúde previsto no art. 196, da 

CF. Nessa trilha jurídica: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A MENOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO 

MUNICÍPIO. SAÚDE. DIREITO GARANTIDO DE FORMA INTEGRAL. 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. LIMINAR. 

DEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade dos entes 

públicos com a saúde e a integridade física das pessoas é conjunta e 

solidária, podendo a parte necessitada dirigir seu pleito ao ente da 

federação que melhor lhe convier. A presença do perigo na demora e da 

verossimilhança das alegações, justifica a manutenção da tutela 

antecipada deferida para determinar ao Poder Público o custeio do 
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medicamento indicado ao paciente, haja vista o dever. e, portanto, 

responsabilidade. do Estado, in abstrato, de proteção à vida e à saúde 

(art. 196, CF). (TJMG; AI 1.0433.16.025953-0/001; Rel. Des. Elias Camilo; 

Julg. 30/11/2017; DJEMG 15/12/2017) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PÚBLICO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SAÚDE PUBLICA. Nos termos do artigo 

196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do estado, 

considerado lato sensu. Compete ao poder público, independendo da 

esfera institucional a que pertença, a responsabilidade por cuidar do 

sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao 

cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes 

federativos. Tocante à eficácia da norma constitucional do referido artigo, 

sem dúvida auto-aplicável, de eficácia plena, sendo desnecessária 

regulamentação por versar sobre direito fundamental, logo, de aplicação 

imediata e intensidade máxima. A união, os estados, o Distrito Federal e os 

municípios detêm competência comum, em matéria administrativa, 

inexistindo a pretendida ordem na busca dos serviços e ações. Artigo 23, 

inciso II, da Constituição Federal. Responsabilidade solidária dos entes 

federativos no funcionamento do Sistema Único de Saúde. Precedentes do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste órgão fracionário. Para o 

deferimento do pleito, basta estar comprovada a enfermidade do cidadão e 

que a medicação, procedimento ou tratamento tenha sido devidamente 

prescrito pelo médico que a trata. De regra, não há que se atender a 

estudos e sugestões de substituição dos remédios emitidos pela 

respectiva secretaria de saúde ou pelo departamento médico judiciário, em 

detrimento da prescrição realizada pelo médico da paciente. O escopo 

preponderante da administração pública, na espécie, é o barateamento do 

tratamento e o almejo maior do profissional que atende o enfermo é o 

melhor para sua saúde. Em outras palavras, a fundamentalidade do direito 

à saúde faz com que sua garantia seja a expressão de resguardo da 

própria vida, maior bem de todos. Denominação comum brasileira. Possível 

o fornecimento dos fármacos ora deferidos utilizando a denominação 

comum brasileira. Entendimento do art. 3º da Lei nº 9.787/99. Remessa 

necessária. Não conhecimento. Sentença prolatada sob a vigência do 

novo código de processo civil, sendo inaplicável o duplo grau de jurisdição 

obrigatório, considerando a existência de acórdão proferido pelo Supremo 

Tribunal Federal (repercussão geral em recurso extraordinário, n. 855178 

rg/PE). Inteligência do art. 496, § 4º, inciso II, do referido diploma 

processual. Igualmente, o conteúdo econômico do caso concreto está 

dentro dos limites legais que dispensam o reexame. Não se conhece da 

remessa necessária quando, nas ações de saúde, o 

medicamento/tratamento pretendido não alcança o montante previsto no 

art. 496, § 3º, do mesmo diploma. Ofício-circular n. 062/2015-CGJ. 

Precedentes desta corte, inclusive deste órgão fracionário. Deram parcial 

provimento ao recurso; e não conheceram da remessa necessária. 

Unânime. (TJRS; AC 0281219-51.2017.8.21.7000; Encantado; Segunda 

Câmara Cível; Relª Desª Laura Louzada Jaccottet; Julg. 29/11/2017; DJERS 

13/12/2017) Ademais, o §2º do art. 300 do CPC preleciona que a tutela de 

urgência poderá ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

Desta feita, DEFIRO a concessão da tutela de urgência, em parte, e 

DETERMINO que o requerido Estado de Mato Grosso forneça à parte 

requerente o medicamento CANETA DOSADORA CBD EVR BLUE 18% 

10g, em dose suficiente para o tratamento por 6 (seis) meses, no prazo de 

30 (trinta) dias. Consigno que, nos termos do §1º, do art. 536, do NCPC, o 

descumprimento da presente decisão importará no bloqueio “on line” do 

valor correspondente à obrigação não cumprida, por ser uma medida 

eficaz e por ser apta a concretizar a esperada efetividade à tutela 

vindicada, sem prejuízo do disposto no §3º do mencionado dispositivo. 

Deixo de agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC 

em razão de entender que o presente feito não permite autocomposição. 

Em caráter excepcional, deixar-se-á de exigir caução da parte requerente 

quanto se tratar de parte hipossuficiente (§1º, art. 300, CPC), sendo 

conferida à declaração de hipossuficiência a presunção de veracidade 

pela norma contida no §3º, do art. 99, do NCPC. CITE-SE os requerido para 

que apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias, previsto no 

caput do art. 335, observando-se o disposto no inciso III, bem como a 

prerrogativa do art. 183, todos do CPC, bem como para que o Estado de 

Mato cumpra a ordem liminar. Visando maior celeridade no cumprimento da 

liminar, intime-se pessoalmente o Gestor do Sistema Único de Saúde 

(Secretário de Estado de Saúde) do teor desta decisão, consoante 

recomendação contida no Ofício Circular nº 677/2014-DOF-CGJ. Por fim, 

DEFIRO a gratuidade de justiça ante a presunção de veracidade da 

alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física. 

Serve-se a presente decisão como mandado e carta precatória, para 

todos os fins. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta, 19 de dezembro de 2017. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000021-28.2018.8.11.0007 

IMPETRANTE: BIOTA PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - EPP 

IMPETRADO: EDUARDO ALVES DE MOURA Vistos, Analisando os pedidos 

aventados no presente mandado de segurança, verifico que a segurança 

pleiteada não guarda correlação com o pedido liminar ou com os fatos 

articulados, acarretando a inépcia da petição inicial, conforme o art. 330, 

§1º, III, do CPC. Ante o exposto, concedo o prazo de 15 dias para emenda 

da inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o aludido 

lapso temporal, certifique-se e conclusos. Às providências. Cristiane 

Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003576-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SCATOLON STANICHESCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003576-87.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA SCATOLON STANICHESCH REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, Compulsando os autos, encontro 

elementos que autorizam a presunção de que o polo ativo possui 

condições para o pagamento das custas processuais, bem como que o 

procedimento carece de comprovação dos pagamentos alegados. Não 

obstante, a parte autora não apontou quantas contas ativou, em 

inobservância aos itens “b” da sentença que se pretende liquidar. Desta 

feita, concedo o lapso temporal de 15 dias para o polo ativo: a) comprovar 

sua condição de miserabilidade por meio da apresentação de declarações 

do imposto de renda, extratos bancários e/ou demais documentos aptos 

para demonstrar sua situação financeira negativa, sob pena indeferimento 

da concessão das benesses da gratuidade de justiça (§2º, art. 99, do 

CPC); b) juntar comprovação dos pagamentos alegados, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. c) indicar as contas 99Telexfree 

eventualmente ativadas, sob pena de indeferimento da inicial. Certificado o 

lapso temporal acima concedido, conclusos. Às providências. Cristiane 

Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003600-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA JACINTO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003600-18.2017.8.11.0007 

AUTOR: VANIA JACINTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, Defiro os benefícios da gratuidade, ressalvando a 
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possibilidade de revogação. No tocante ao pedido antecipatório, 

respeitando entendimentos divergentes, tenho como necessário 

oportunizar a manifestação ao requerido, razão pela qual assinalo que a 

análise ocorrerá após o prazo para contestação. Considerando que o polo 

passivo se traduz em autarquia federal, que os procuradores não 

comparecem nas solenidades e que ainda não foi organizada pauta 

concentrada para as demandas previdenciárias, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a autarquia ré, constando as 

advertências da revelia. Decorrido o lapso temporal para resposta, 

intime-se a parte autora para, querendo, manifestar em 15 dias. Após, 

conclusos. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003604-55.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE ZORZIN TABORDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003604-55.2017.8.11.0007 

AUTOR: LEONICE ZORZIN TABORDA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos, Defiro os benefícios da gratuidade, ressalvando 

a possibilidade de revogação. Conforme requerido, a apreciação da tutela 

de urgência será efetuada em sentença. Considerando que o polo passivo 

se traduz em autarquia federal, que os procuradores não comparecem 

nas solenidades e que ainda não foi organizada pauta concentrada para 

as demandas previdenciárias, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a autarquia ré, constando as advertências da revelia. Decorrido o 

lapso temporal para resposta, intime-se a parte autora para, querendo, 

manifestar em 15 dias. Após, conclusos. Às providências. Cristiane Padim 

da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000031-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA COSTA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CARLINDA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000031-72.2018.8.11.0007 

AUTOR: MARIA DE SOUZA COSTA RÉU: MUNICIPIO DE CARLINDA, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Compulsando os autos, não verifico a 

legitimidade da filha da autora para representá-la, contudo, considerando 

que a requerente é analfabeta, o que exige a apresentação de documento 

público e que seu estado de saúde a impede de se locomover, concedo o 

prazo de 60 dias para regularização da representação. Defiro a 

gratuidade de justiça, ressalvando a possibilidade de revogação ulterior. 

Visando subsidiar, com informações técnicas, a deliberação acerca da 

tutela de urgência requerida em caráter liminar, determino que o feito seja 

encaminhado ao NAT para coleta do parecer com as informações que 

julgarem pertinentes e para resposta dos quesitos abaixo apresentados: 

a) A parte requerente está regulada em sistema, serviço ou programa já 

existente no SUS? Qual a data e hora de seu registro? b) Quais as 

medidas administrativas já foram efetivadas para o devido atendimento da 

requerente? c) As tutelas pleiteadas judicialmente guardam correlação 

com requerimento administrativo constante no referido cadastro? d) As 

providências solicitadas nos autos são pertinentes e indicadas para a 

promoção/resguardo da saúde da parte requerente? e) Há outras 

alternativas terapêuticas mais eficientes em relação ao custo para a 

administração pública x benefício à saúde da parte requerente? f) A 

situação amolda-se a caso de urgência ou emergência, segundo normas 

técnicas contidas na Resolução CFM nº 1451/95 do Conselho Federal de 

Medicina? g) Se for possível delimitar um período máximo para a 

concretização das providências requeridas sem prejuízo da saúde da 

parte requerente, qual é este lapso temporal? h) Se for possível delimitar, 

qual o ente competente para cumprimento destas medidas conforme 

organização do Sistema Único de Saúde? i) A questão foi apreciada pela 

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC? j) 

O medicamente, o procedimento, o produto, a prótese ou a órtese, 

constam na lista RENAME/RENASES ou em protocolo do SUS? Com o 

parecer do NAT, venham conclusos, com urgência. Às providências. 

Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003557-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO PETROFEZA MANSINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO)

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003557-81.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ORLANDO PETROFEZA MANSINI REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, Compulsando os autos, encontro elementos que 

autorizam a presunção de que o polo ativo possui condições para o 

pagamento das custas processuais, bem como que o procedimento 

carece de comprovação dos pagamentos alegados. Desta feita, concedo 

o lapso temporal de 15 dias para o polo ativo: a) comprovar sua condição 

de miserabilidade por meio da apresentação de declarações do imposto de 

renda, extratos bancários e/ou demais documentos aptos para demonstrar 

sua situação financeira negativa, sob pena indeferimento da concessão 

das benesses da gratuidade de justiça (§2º, art. 99, do CPC); b) juntar 

comprovação dos pagamentos alegados, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Certificado o lapso temporal acima concedido, conclusos. 

Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003605-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003605-40.2017.8.11.0007 

AUTOR: MARIA DO SOCORRO MARTINS RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Vistos, Defiro os benefícios da gratuidade, 

ressalvando a possibilidade de revogação. Considerando que o polo 

passivo se traduz em autarquia federal, que os procuradores não 

comparecem nas solenidades e que ainda não foi organizada pauta 

concentrada para as demandas previdenciárias, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a autarquia ré, constando as 

advertências da revelia. Decorrido o lapso temporal para resposta, 

intime-se a parte autora para, querendo, manifestar em 15 dias. Após, 

conclusos. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003539-60.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA RODRIGUES CHABOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO)

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003539-60.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA HELENA RODRIGUES CHABOWSKI REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos em correição, Compulsando os autos, 

encontro elementos que autorizam a presunção de que o polo ativo possui 

condições para o pagamento das custas processuais. Ainda, verifico que 

o procedimento carece de comprovação do pagamento alegado (a 

terceiro) e a prova do vínculo deste junto à Ympactus Comercial S/A. Por 

fim, o cálculo apresentado na exordial contempla juros compostos, sendo 

flagrantemente excessivo ao fim almejado. Ante o exposto, concedo o 

lapso temporal de 15 dias para o polo ativo: a) comprovar sua condição de 

miserabilidade por meio da apresentação de declarações do imposto de 

renda, extratos bancários e/ou demais documentos aptos para demonstrar 

sua situação financeira negativa, sob pena indeferimento da concessão 

das benesses da gratuidade de justiça (§2º, art. 99, do CPC); b) juntar 

comprovação dos pagamentos alegados e do vínculo do terceiro com a 

empresa requerida, sob pena de indeferimento da petição inicial; c) 

retificar o cálculo do suposto valor devido, elaborado com juros simples, 

como disposto na sentença proferida na ação civil pública que se 

pretende liquidar neste feito, sob pena de indeferimento da inicial. 

Certificado o lapso temporal acima concedido, conclusos. Às 

providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003541-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI ESTANISLAU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDA MARA BUENO GODOY OAB - MT22964/O (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

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

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003541-30.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: IRACI ESTANISLAU DA SILVA Vistos, Analisando a exordial 

e os documentos que a instruem denoto que não há comprovação de 

prévio requerimento administrativo com a resistência da autarquia 

previdenciária quanto à pretensão autoral. Ademais, a petição inicial está 

despida de fundamentos jurídicos, em inobservância ao inciso III, do art. 

319, do CPC. Ante o exposto, concedo o lapso temporal de 15 dias para o 

polo ativo: a) comprovar o indeferimento administrativo[1] e; b) apresentar 

os fundamentos jurídicos que respaldam sua pretensão. Registro que o 

descumprimento do que ora determino ensejará o indeferimento da petição 

inicial. Certificado o lapso temporal acima concedido, conclusos. Às 

providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito [1] 13765706 - 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. 

LOAS. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE DIFERENÇAS DE BENEFÍCIO 

DEVIDAS A SEGURADO FALECIDO. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO (STF. RE 631240). CONTESTAÇÃO DO MÉRITO E 

INTERESSE DE AGIR. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. 

CONTESTAÇÃO DO MÉRITO PELO INSS. CONVERSÃO EM JURISDIÇÃO 

CONTENCIOSA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do re 631240, em sessão 

realizada no dia 27/08/2014 firmou o entendimento, com repercussão 

geral, de que há necessidade de requerimento administrativo, prévio ao 

ingresso do segurado em juízo, para obtenção de benefício previdenciário. 

Entendeu-se, porém, pela presença do interesse processual de agir nas 

ações em curso, sem o prévio processo administrativo, se a autarquia 

previdenciária, em sua defesa de mérito, tiver resistido à concessão do 

benefício previdenciário. Caso dos autos. Preliminar afastada. 2. O pedido 

de expedição de alvará caracteriza procedimento de jurisdição voluntária. 

Todavia, caso haja resistência do INSS à pretensão deduzida pelo 

requerente, o procedimento perde a sua natureza de voluntário e adquire 

as feições de contencioso e, nesse caso, a competência para processar 

e julgar o feito é da justiça federal ou da Justiça Estadual, com recurso 

para o tribunal regional federal (art. 109, §§ 3º e 4º, da constituição), caso 

dos autos. 3. Havendo resistência da autarquia para a concessão do 

pedido, correta a condenação em honorários advocatícios. 4. Apelação do 

INSS desprovida. (TRF 1ª R.; AC 0053156-92.2014.4.01.9199; MG; Primeira 

Turma; Rel. Des. Fed. Jamil Rosa de Jesus; DJF1 10/03/2015; Pág. 487)

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003574-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (RÉU)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003574-20.2017.8.11.0007 

AUTOR: JOSE LUIZ SILVEIRA RÉU: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, 

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA Vistos, Compulsando os autos verifico 

elementos que indicam que o requerente possui condições de pagar as 

custas e taxas judiciais . Ante o exposto, concedo o lapso temporal de 15 

dias para que o polo ativo comprove por meio de documentos qua não 

possui recursos financeiros para custear a demanda , sob pena de 

indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Decorrido o aludido lapso 

temporal, retornem conclusos. Às providências. Cristiane Padim da Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1000034-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA CORREIA CAIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000034-27.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: CLEUSA CORREIA CAIRES REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, Compulsando os autos, encontro elementos que 

autorizam a presunção de que o polo ativo possui condições para o 

pagamento das custas processuais. Não obstante, a parte autora não 

apontou quantas contas ativou, em inobservância aos itens “b” da 

sentença que se pretende liquidar. Desta feita, concedo o lapso temporal 

de 15 dias para o polo ativo: a) comprovar sua condição de miserabilidade 

por meio da apresentação de declarações do imposto de renda, extratos 

bancários e/ou demais documentos aptos para demonstrar sua situação 

financeira negativa, sob pena indeferimento da concessão das benesses 

da gratuidade de justiça (§2º, art. 99, do CPC); b) indicar as contas 

99Telexfree eventualmente ativadas, sob pena de indeferimento da inicial. 

Certificado o lapso temporal acima concedido, conclusos. Às 

providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003494-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOCORRO ROSILENE PEREIRA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO)

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

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003494-56.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: SOCORRO ROSILENE PEREIRA CORREIA Vistos, 

Analisando a exordial e os documentos que a acompanham denoto que a 

parte autora visa o levantamento de eventuais ativos depositados em 

possíveis contas de titularidade de seu falecido marido. Contudo, não tem 

sequer a ciência de qualquer dado referente às contas ou mesmo seus 

saldos. Ainda, não demonstrou que diligenciou junto às instituições 

financeiras de sua suspeita para a obter tais informações, sendo 
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manifesta, por ora, a inexistência da necessidade da atuação judicial e da 

utilidade do feito, não podendo ser averiguado o interesse processual. 

Nessa trilha jurídica: 76532148 - APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Diante da 

informação de que não há saldo na conta bancária do falecido, evidente a 

ausência de interesse processual, porquanto não há utilidade no 

provimento judicial pleiteado. Apelação desprovida, de plano. (TJRS; AC 

0306610-08.2017.8.21.7000; Santa Maria; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. 

Jorge Luís Dall'Agnol; Julg. 30/10/2017; DJERS 03/11/2017). Ante o 

exposto, determino que o polo ativo, em 15 dias, emende a inicial e 

comprove a impossibilidade de obtenção das informações relativas às 

contas bancárias e saldos em nome de Alonso Leandro da Silva, bem 

como o óbice no levantamento destes ativos de forma extrajudicial, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o lapso temporal acima 

fixado, conclusos. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000731-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES VALIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILVANDA BATISTA CORREA (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

NIVALDO PEDRO BATISTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAIR JOSE ALTISSIMO OAB - PR32288 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000731-82.2017.8.11.0007 

AUTOR: MERCEDES VALIS RÉU: NIVALDO PEDRO BATISTA, NILVANDA 

BATISTA CORREA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, 

Mercedes Valis ajuizou demanda em face do Instituto Nacional de Seguro 

Social – INSS, Nivaldo Pedro Batista e Nilvanda Batista Correa, objetivando 

o reconhecimento de união estável e o recebimento de pensão por morte. 

Narrou que foi casada com José Pedro Batista de 1958 até 2007, ano em 

que houve a separação do casal. Contudo, registrou que voltaram a 

conviver em união estável, até a data do falecimento do companheiro e 

ex-marido, de quem dependia financeiramente, razão pela qual requereu a 

pensão por morte, que restou indeferida por ausência da comprovação da 

qualidade de dependente. Elencou como herdeiros de José Pedro Batista 

os demais requeridos, Nivaldo Pedro Batista e Nilvanda Batista Correa. 

Instruiu a inicial com documentos. Recebida a inicial, foram concedidos os 

benefícios da gratuidade, admitida a cumulação dos pedidos e determinada 

a citação. Citado, o INSS apresentou contestação às fls. 50/55, ocasião 

em que alegou a prescrição de parcelas e a ausência de comprovação 

pela requerente de que convivia maritalmente com o instituidor, assim 

como de sua dependência econômica. Destacou que na certidão de óbito 

constou que José Pedro Batista era separado judicialmente e não 

convivente e pediu a improcedência dos pedidos. Às fls. 70/79, a 

requerente apresentou impugnação à contestação trazida pelo INSS. 

Nilvanda Batista Correa apresentou resposta às fls. 80/93, oportunidade 

em que alegou a tempestividade da peça e que não possuía nenhum 

interesse, razão pela qual pediu sua exclusão da relação processual. 

Registrou que não tinha conhecimento de que seus pais conviviam em 

união estável, pois não tinha “qualquer tratamento afetivo”. Às fls. 320/326 

sobreveio a impugnação. Por fim, à fl. 327, certificou-se a tempestividade 

das contestações trazidas pelo INSS e Nilvanda Batista Correa e o 

decurso do prazo de resposta de Nivaldo Pedro Batista. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Embora discorde da cumulação dos 

pedidos, na forma escolhida pela autora, respeitando o princípio da 

segurança jurídica em razão do recebimento da exordial nestes termos, o 

que gerou expectativas processuais, mantenho o procedimento já 

determinado. Porém, necessário registrar que a análise da existência da 

união estável será objeto de capítulo precedente ao julgamento do pleito de 

pensão por morte. Com tais considerações, assinalo que o pedido de 

reconhecimento de união estável tramita em face dos demandados 

apontados como herdeiros e o requerimento para concessão de pensão 

por morte, em desfavor do INSS. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A 

requerida Nilvanda Batista Correa sustentou em sua contestação que não 

almeja o benefício pleiteado, bem como não será responsável por seu 

pagamento, razão pela qual entendeu ser parte ilegítima. Entretanto, a 

mesma figura no polo passivo em razão do pedido de reconhecimento de 

união estável “post mortem”, por ser filha do “de cujus”. Além disso, 

registrou na sua peça defensiva seu desconhecimento acerca da União 

estável entre seus genitores, o que impõe a realização de instrução. 

Portanto, a preliminar arguida pela requerida Nilvanda Batista Correa não 

pode ser acolhida, pois sua legitimidade restou patente com relação à 

união estável que produzirá efeitos, caso reconhecida, na sucessão. Por 

oportuno, trago à baila: 49676419 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. 

LISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DA ESPOSA. INTERESSE. ALCANCE DE SUA ESFERA 

PATRIMONIAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 

AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1- A agravante é apenas meeira e 

não herdeira, pois casada com o de cujus pelo regime da comunhão 

universal, sendo os descendentes os herdeiros necessários. 2- Nas 

ações que envolvem o reconhecimento e dissolução de união estável, 

falecido o suposto companheiro, a ação deve ser proposta contra os 

sucessores. São os herdeiros do falecido quem detêm legitimidade para 

suportar os efeitos de eventual reconhecimento da união estável em razão 

da consequente necessidade de divisão de bens. 3- Considerando que os 

herdeiros do falecido detêm legitimidade para suportar os efeitos de 

eventual reconhecimento da união estável em razão da consequente 

necessidade de divisão de bens, nessa exegese a agravante também é 

parte legítima, uma vez que o possível reconhecimento do pedido 

(recebimento de pensão por morte junto ao INSS) atingiria também a sua 

esfera patrimonial, na medida em que a pensão previdenciária que já 

recebe poderá sofrer rateio em virtude da simultaneidade dos dois 

relacionamentos, tornando-a parte legítima e interessada. 4- Devem os 

herdeiros também integrar a lide, tratando-se o caso de litisconsórcio 

passivo necessário. Correta a decisão que determinou à agravada a 

emenda da inicial para incluir no polo passivo os herdeiros (filhos do de 

cujos) relacionados na certidão de óbito. 5- Agravo regimental prejudicado 

em face do julgamento do agravo de instrumento. 6- Agravo de 

instrumento improvido. Agravo regimental prejudicado. (TJES; AG-AI 

0008742-21.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace 

Pandolpho Kiffer; Julg. 22/06/2015; DJES 30/06/2015). Ante o exposto, 

REJEITO a preliminar levantada. Da preliminar de prescrição de parcelas do 

benefício previdenciário. Considerando que o requerimento administrativo 

do benefício em voga foi protocolado em 14/03/2012 e a presente ação foi 

distribuída em 17/03/2017, ocorreu a prescrição quinquenal do direito de 

recebimento da primeira parcela do benefício, se devido, devendo ser 

ACOLHIDA em parte a preliminar arguida pelo INSS. Da revelia de Nivaldo 

Pedro Batista. Apesar de devidamente citado (fl. 41), Nivaldo Pedro Batista 

deixou transcorrer em branco seu prazo de resposta (fl. 327), ensejando 

a decretação de sua revelia, nos termos do art. 344, do CPC. Contudo, 

conforme disposto no art. 345, I, do CPC, não incidirá a presunção da 

veracidade das alegações articuladas na exordial devido ao fato de que 

outros requeridos contestaram os pedidos. Do procedimento. Não 

havendo outras questões processuais pendentes de apreciação, declaro 

saneado o feito. Fixo como pontos controvertidos: a) a configuração da 

união estável entre a requerente e José Pedro Batista e; b) a dependência 

econômica da requerente com relação ao falecido. Diante dos pedidos 

genéricos de produção probatória, determino a intimação dos envolvidos 

para, em 10 dias, especificarem eventuais provas que pretendem 

produzir. O SILÊNCIO ACARRETARÁ O JULGAMENTO IMEDIATO. 

Decorrido o lapso temporal acima, conclusos. Às providências. Cristiane 

Padim da Silva Juíza de Direito
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AUTOR: STEPHANIE SOUZA ROCHA RÉU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA 

Vistos, S. S. D., representado por sua genitora e por meio da defensoria 

pública, ajuizou demanda em face do município de Alta Floresta/MT, 

objetivando uma vaga em creche localizada próxima à sua residência. 

Registrou que se encontrava na fila de espera para conseguir uma vaga 

em creche municipal que a Constituição Federal e o ECRIAD dispõem que é 

obrigação do poder público assegurar o acesso à criança à educação 

infantil. Entendendo presentes os requisitos, pediu tutela antecipada de 

urgência para que o polo passivo, em cinco dias, fornecesse vaga em 

creche próxima à sua residência. Juntou documentos. Por meio da decisão 

de fls. 27/28, a magistrada contemporânea determinou a citação e 

postergou a apreciação da liminar nos seguintes termos: “Por ora, reputo 

como pertinente a postergação da apreciação da tutela de urgência, por 

não vislumbrar presente, neste momento, o perigo da demora que 

justifique a concessão da tutela provisória antes da resposta do Ente 

Requerido.”. Citado, o município apresentou contestação alegando a 

incompetência do juízo da 1ª vara desta comarca para o processamento e 

o julgamento da demanda. No mérito, alegou burla à fila de espera e a 

realidade orçamentária negativa do município. Ao final, pediu a 

improcedência do pedido e, na eventualidade de sucumbência, na 

impossibilidade de pagamentos honorários advocatícios à membros da 

Defensoria Pública. O Ministério Público opinou pela intimação da parte 

autora para manifestação acerca da contestação. A Impugnação foi 

apresentada às fls. 92/99. Acatada a preliminar de incompetência do juízo 

da primeira vara para processar e julgar esta demanda, o feito foi 

redistribuído para esta vara. É o relato do necessário. Fundamento. 

Decido. Passo à análise do pedido antecipatório. Por entender pertinente, 

peço “venia” para transcrever parte do acórdão proferido pela Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, nos Embargos de Declaração n. 33737/2017 (opostos nos 

autos da remessa necessária 134814/2016 – Alto Garças), tendo como 

relator o ilustre DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA, que ao 

fundamentar ausência de omissão, registrou: “(...) está bem explicitada no 

acórdão embargado a impossibilidade material de matrícula em escola com 

lotação esgotada e lista de espera, uma vez que outras crianças estão a 

aguardar o surgimento de vagas: É certo que o artigo 205 da Constituição 

da República Federativa do Brasil dispõe que ‘A educação, direito de todos 

e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho’. Todavia, não é possível impor que a vaga seja ofertada em 

escola próxima de residência, se a existente encontra-se lotada, em razão 

do limite do número de crianças a serem atendidas, o que importaria na 

impossibilidade material de atendimento, que não pode ser olvidado. 

Entender de forma diversa importaria em verdadeiro menoscabo ao 

princípio da igualdade, explícito no artigo 5º, cabeça e I, da Constituição da 

República Federativa do Brasil, que não tolera, consoante célebre lição de 

Celso Antônio Bandeira de Mello, privilégios e perseguições pelo intérprete 

da lei, quando se toma por base pessoas em situação de equivalência. 

Com efeito, por via do princípio da igualdade, o que a ordem jurídica 

pretende firmar é a impossibilidade de desequiparações fortuitas ou 

injustificadas. Para atingir este bem, este valor absorvido pelo Direito, o 

sistema normativo concebeu fórmula hábil que interdita, o quanto possível, 

tais resultados, posto que, exigindo igualdade, assegura que os preceitos 

genéricos, os abstratos e atos concretos colham a todos sem 

especificações arbitrárias, assim proveitosas ou detrimentosas para os 

atingidos. Por isso Pimenta Bueno averbou em lanço de extrema felicidade: 

‘A lei deve ser uma e a mesma para todos; qualquer especialidade ou 

prerrogativa que não for fundada só e unicamente em uma razão muito 

valiosa do bem público será uma injustiça e poderá ser uma tirania’ [...]. (O 

conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 

2011, p. 18). [...] Princípio constitucional fundamental, imediatamente 

decorrente do republicano, é o da isonomia ou igualdade diante da lei, 

diante dos atos infralegais, diante de todas as manifestações do poder, 

quer traduzidas em normas, quer expressas em atos concretos. 

Firmou-se a isonomia, no direito constitucional moderno, como direito 

público subjetivo a tratamento igual de todos os cidadãos pelo Estado. Não 

teria sentido que os cidadãos se reunissem em República, erigissem um 

Estado, outorgassem a si mesmos uma Constituição, em termos 

republicanos, para consagrar instituições que tolerassem ou permitissem 

— seja de modo direto, seja indireto — a violação da igualdade 

fundamental, que foi o próprio postulado básico, condicional da ereção do 

regime. Que dessem ao Estado — que criaram em rigorosa isonomia 

cidadã — poderes para serem usados criando privilégios, engendrando 

desigualações, favorecendo grupos ou pessoas, ou atuando em 

detrimento de quem quer que seja. A res publica é de todos e para todos. 

Os poderes que de todos recebem devem traduzir-se em benefícios e 

encargos iguais para todos os cidadãos. De nada valeria a legalidade se 

não fosse marcada pela igualdade. A igualdade é, assim, a primeira base 

de todos os princípios constitucionais e condiciona a própria função 

legislativa, que é a mais nobre, alta e ampla de quantas funções o povo, 

republicanamente, decidiu criar. A isonomia há de se expressar, portanto, 

em todas as manifestações de Estado, as quais, na sua maioria, se 

traduzem concretamente em atos de aplicação da lei, ou seu 

desdobramento. Não há ato ou forma de expressão estatal que possa 

escapar ou subtrair-se às exigências da igualdade. (ATALIBA, Geraldo. 

República e Constituição. atual. Por Rosolea Miranda Folgosi. 3 ed. 

Malheiros: São Paulo, 2011. pp. 156 e 158/159). O princípio da 

impessoalidade objetiva a igualdade de tratamento que a administração 

deve dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação 

jurídica. Nesse ponto, representa uma faceta do princípio da isonomia. Por 

outro lado, para que haja verdadeira impessoalidade, deve a administração 

voltar-se exclusivamente para o interesse público, e não para o privado, 

vedando-se, em consequência, sejam favorecidos alguns indivíduos em 

detrimento de outros e prejudicados alguns para favorecimento de outros. 

Aqui reflete a aplicação do conhecido princípio da finalidade, sempre 

estampado na obra dos tratadistas da matéria, segundo o qual o alvo a ser 

alcançado pela administração é somente o interesse público, e não se 

alcança o interesse público se for perseguido o interesse particular, 

porquanto haverá neste caso uma atuação discriminatória. 

(CARVALHOFILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 12ª 

ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005)”. Em consonância com o 

entendimento acima, tenho que a existência de fila enseja a 

obrigatoriedade de respeito à ordem da mesma, sob pena de privilegiar 

uma criança em detrimento de outras ou de se colocar número excessivo 

de alunos em sala de aula a ponto de prejudicar a qualidade e desrespeitar 

os critérios legais para o ensino; além disso, há grave violação o direito 

fundamental da igualdade, garantia que deve ser sopesada juntamente 

com as demais regras. Nesse sentido, outros julgados do TJ/MT: 

52307739 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE 

VAGA EM CRECHE. CRIANÇA COM QUATRO MESES. TUTELA 

ANTECIPADA SEM OITIVA DO ENTE MUNICIPAL. PRELIMINAR DE 

CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E ESTADO DE MATO GROSSO. 

REJEITADA. ARGUMENTO DO MUNICÍPIO. CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA. COMPROMISSO DE CONSTRUÇÃO DE 

DUAS CRECHES ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 

SEPARAÇÃO DOS PODERES, RESERVA DO POSSÍVEL E ISONOMIA. 

AUSÊNCIA DE IDADE MÍNIMA NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

AFRONTA AO DIREITO DE OUTRAS CRIANÇAS QUE AGUARDAM VAGA. 

LISTA COM QUASE QUINHENTAS CRIANÇAS À ESPERA DE VAGA NAS 

CRECHES MUNICIPAIS. SUPERLOTAÇÃO QUE PODE OCASIONAR MÁ 

QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GRAVÍSSIMA VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

APELO PROVIDO. PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO. 1. [...] A 

educação infantil é de responsabilidade prioritária do município, a quem 

incumbe, portanto, promovê-la com o fornecimento de um número maior de 

creches. Segurança denegada. (MS nº 60334/2012, Des. Luiz Carlos da 

Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, 

DJE 9. 1.2013). 2. [...] Não é possível a matrícula de criança em creche, 

com lotação esgotada, quando há lista de espera pelo surgimento de 

vagas. A superlotação nas salas de aula pode ocasionar a má qualidade 

na prestação do serviço, uma vez que não se dispensará a atenção 

necessária a cada uma das crianças. [...] (AgR 157916/2016, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/03/2017, 

Publicado no DJE 23/03/2017) 3. [...] A sentença que autoriza a matrícula 

de criança em creche, com lotação esgotada, quando há lista de espera 

aguardando o surgimento de vagas, viola o princípio da igualdade, além de 

causar superlotação das salas e a má qualidade do ensino. [...] 

(Apelação/Remessa Necessária 169114/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/02/2017, Publicado no DJE 09/03/2017) 4. Apelo provido. Reexame 

Necessário prejudicado. (TJMT; APL-RN 179817/2016; Sorriso; Redª 
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Desig. Desª Maria Erotides Kneip Baranjak; Julg. 31/07/2017; DJMT 

18/09/2017; Pág. 74). 52306256 - REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À 

EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE. INSUFICIÊNCIA DE VAGA. 

EXISTÊNCIA DE LISTA DE ESPERA. OBERVÂNCIA. MULTA COERCITIVA. 

AFASTADA. DECISÃO RETIFICADA. RECURSO PREJUDICADO. Não é 

possível a matrícula de criança em creche, com lotação esgotada, quando 

há lista de espera a aguardar o surgimento de vagas. Deve ser afastada a 

multa diária, pois, é notório que o encargo desta acaba recaindo sobre o 

próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade. (TJMT; APL-RN 

71167/2017; Alta Floresta; Rel. Des. José Zuquim Nogueira; Julg. 

08/08/2017; DJMT 29/08/2017;pag. 93. 52256533 - APELAÇÃO E 

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PUBLICA DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. VAGA EM CRECHE DO MUNICÍPIO. INSUFICIÊNCIA DE VAGAS. 

EXISTÊNCIA DE LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. ATENÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA IGUALDADE. MULTA. AFASTADA. RECURSO PROVIDO. 

REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. É dever do estado a concessão 

de vaga em creche pública, por abranger o direito à educação, 

assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Contudo, não é possível a matrícula de criança em creche, 

com lotação esgotada, quando há lista de espera a aguardar o surgimento 

de vagas. Não subsiste a fixação de multa diária arbitrada quando da 

concessão da antecipação de tutela, se a decisão foi efetivamente 

cumprida pelo réu, município de alto garças/mt, consistente na 

disponibilização de vaga para a autora em escola municipal de educação 

infantil. (TJMT; APL-RN 149481/2014; Alto Garças; Relª Desª Nilza Maria 

Pôssas de Carvalho; Julg. 15/03/2016; DJMT 18/03/2016; Pág. 70). Com 

tais considerações, indefiro o pedido antecipatório. Enfrentadas as 

questões processuais pendentes, determino a intimação das partes para, 

em 10 dias, especificarem eventuais provas que pretendem produzir. 

Após, vista ao MPE e conclusos. Às providências. Cristiane Padim da Silva 

Juíza de Direito
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EXEQUENTE: JUCIENE MENDES DIAS EXECUTADO: JOSÉ ALVES DE 

SOUZA Vistos, Guilherme Dias de Souza, Leonardo Dias de Souza e Jaine 

Dias de Souza, representados porJuciene Mendes Dias de Souza 

iniciaram a fase de cumprimento da sentença homologatória proferida pelo 

juízo da 6ª Vara desta Comarca nos autos que tramitaram sob o cód. 

107143, nos termos do artigo 528, do CPC. É o relato do que basta. 

Decido. Consoante relatado, a demanda de cognição tramitou perante o 

Juízo da 6ª Vara desta Comarca (Código 107143). Considerando o 

disposto no art. 516, inciso II e art. 528, § 9º, ambos do CPC, o 

cumprimento de sentença será efetuado no Juízo que decidiu a demanda 

de origem, ou, no Juízo do domicílio do exequente: Art. 516. O cumprimento 

da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição; Art. 528. No cumprimento de sentença que 

condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão 

interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, 

mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o 

débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. (...) § 

9o Além das opções previstas no art. 516 , parágrafo único, o exequente 

pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao 

pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio. Importante, 

ainda, ressaltar que o artigo 531, § 2º, do CPC, dispõe que o cumprimento 

da sentença se traduz em uma fase do procedimento previsto para 

satisfação da obrigação alimentar, a depender, se os alimentos são 

provisórios ou definitivos: Art. 531. O disposto neste Capítulo aplica-se 

aos alimentos definitivos ou provisórios. (...) § 2º O cumprimento definitivo 

da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em 

que tenha sido proferida a sentença. Com tais considerações, DETERMINO 

a remessa do feito em tela ao Juízo da 6ª Vara desta Comarca, com as 

baixas inerentes. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000517-28.2016.8.11.0007 

AUTOR: JOAO LUIZ DIAS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

Intime-se para impugnação em 15 dias, devendo a parte autora especificar 

eventuais provas que ainda pretende produzir. Decorrido o lapso temporal 

acima, venham conclusos. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002289-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ATONIELI ROCHA DE SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Compulsando os autos, vislumbro a incompetência 

deste juízo para o processamento e julgamento das pretensões autorais. 

Nesse sentido, trago à baila o que dispõe o art. 50, do CPC, “A ação em 

que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu 

representante ou assistente”. Como o genitor, atualmente curador 

provisório da demandada, em tese pessoa incapaz, reside em um 

assentamento localizado na cidade de Paranaíta-MT, impositivo o 

reconhecimento da incompetência deste juízo. Nesse sentido: 48840235 - 

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ 

JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE SALDO DE FGTS. MELHOR INTERESSE DO 

INCAPAZ. FORO DE DOMICÍLIO DO REPESENTANTE. 1. Compete ao juízo 

do representante do interditado apreciar o pedido de alvará judicial, ainda 

que a interdição tenha ocorrido em outro juízo, tendo em vista o postulado 

de melhor interesse do incapaz. Precedentes. 2. Conflito conhecido para 

declarar competente o Juízo suscitado, o da Vara Cível, de Família e de 

Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas. (TJDF; Proc 

0711.09.8.762017-8070000; Ac. 105.7991; Primeira Câmara Cível; Relª 

Desª Leila Arlanch; Julg. 07/11/2017; DJDFTE 17/11/2017). 53404967 - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE 

DEMANDA DE AUTOR INCAPAZ. MENOR IMPÚBERE. LUGAR DO DOMICÍLIO 

DO REPRESENTANTE DO INCAPAZ. A norma constante no art. 50 do 

Código de Processo Civil protege o incapaz, por considerá-lo mais frágil na 

relação jurídica processual, quando litiga em qualquer demanda. Por isso, 

independentemente se autor ou réu, o objetivo da norma processual é a 

proteção do incapaz, cabendo a competência para julgamento da demanda 

no lugar de domicílio do representante do incapaz. Recurso conhecido e 

provido. (TJMS; AI 1409775-54.2017.8.12.0000; Segunda Câmara Cível; 

Rel. Des. Vilson Bertelli; DJMS 01/12/2017; Pág. 95). Com tais 

considerações, RECONHEÇO a incompetência deste juízo. Preclusa esta 

decisão, remetam-se os autos para o juízo competente (Paranaíta-MT). Às 

providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000069-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE GOMES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE OAB - MT0021146A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDA DOS SANTOS COSTA (INVENTARIADO)
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Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000069-84.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: CLEONICE GOMES COSTA INVENTARIADO: OLINDA DOS 

SANTOS COSTA Vistos, Trata-se de procedimento de inventário em que 

as requerentes, alegando que não estão na posse dos bens a serem 

inventariados, pediram que o recolhimento das custas processuais ao 

final. Apontaram como bens: uma fazenda, uma chácara, uma camionete, 

um trator, 180 cabeças de gado e dois terrenos com 11 quitinetes 

construídas. É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos, não 

verifico nenhum fato que comprove a incapacidade momentânea das 

requerentes, sendo a ausência de posse sobre os bens, situação que não 

autoriza a conclusão de que não possuem condições financeiras para o 

pagamento imediato da taxa, custas e despesas judiciais que devem ser 

recolhidas quando da distribuição. Ressalto que a fazenda, a chácara, o 

gado e as 11 quitinetes, por certo, geram rendas suficientes para o 

pagamento do necessário para a tramitação deste procedimento, fato que 

impede o deferimento da quitação das custas e taxas judicias apenas ao 

final, independentemente de quem esteja na administração dos bens. Para 

complementar, ressalto que o art. 456 da CGNG prevê: “A taxa judiciária, 

as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre 

incapacidade momentânea do pagamento, desde que comprovada tal 

necessidade ou impossibilidade no momento exigível”. Por entender 

oportuno, trago à baila os julgados do nosso Tribunal: 52304656 - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA 

RURAL HIPOTECÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE 

ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS 

COMPLEMENTARES. PAGAMENTO AO FINAL. IMPOSSIBILIDADE. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não configura cerceamento de 

defesa quando a produção da prova requerida é desnecessária para o 

deslinde da causa e há elementos suficientes nos autos para formar o 

livre convencimento motivado do juiz. A Resolução 497 da CODEFAT 

tratou de refinanciamento de dívidas referentes ao custeio agrícola das 

safras 2004/2005 e 2005/2006, mediante habilitação dos devedores nas 

agências bancárias. Se os juros remuneratórios foram fixados em valor 

inferior a 12% (doze por cento) ao ano, não há o que se falar em 

abusividade. O pagamento das custas somente ao final do processo não 

encontra respaldo na legislação estadual que regulamenta a taxa judiciária 

e é vedado expressamente pelo item 2.14.2 da CNGCGJ/MT, ainda mais 

quando não demonstrado e comprovado qualquer fato que impedisse o 

autor de arcar com aquelas imediatamente. (TJMT; APL 56251/2017; 

Tangará da Serra; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg. 02/08/2017; DJMT 

10/08/2017; Pág. 47). 52293041 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO 

DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SEGUIDO DA INÉRCIA 

NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE 

PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL. EXPRESSA VEDAÇÃO NA 

CNGCGJ/MT. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO QUE DEMONSTRASSE A 

INVIABILIDADE DO PAGAMENTO IMEDIATO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. 

INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO DIREITO DE RECORRER À INSTÂNCIA 

SUPERIOR. PARTE SUCUMBENTE. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO. Se as 

circunstâncias do autor não evidenciam a falta de condições financeiras 

de arcar com os custos processuais, a benesse legal de gratuidade da 

justiça há de ser indeferida. O pagamento das custas somente ao final do 

processo não encontra respaldo na legislação estadual que regulamenta a 

taxa judiciária e é vedado expressamente pelo item 2.14.2 da cngcgj/MT, 

ainda mais quando não demonstrado e comprovado qualquer fato que o 

impedisse o autor de arcar com aquelas imediatamente. Sendo a parte 

sucumbente, cabível sua condenação no pagamento dos honorários 

advocatícios. (TJMT; APL 162674/2016; Barra do Garças; Relª Desª Nilza 

Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 04/04/2017; DJMT 17/04/2017; Pág. 16). 

Com tais considerações, respeitando entendimentos contrários, indefiro o 

pedido para pagamento al final do que é devido no início e concedo o lapso 

temporal de 30 dias para o recolhimento da taxa, custas e despesas 

judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Decorrido o prazo 

acima, conclusos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003573-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO CRESPIM BEVILAQUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003573-35.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: CELSO CRESPIM BEVILAQUA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL, CARLOS ROBERTO 

COSTA Vistos, Tendo em vista que a demanda foi distribuída sem o 

recolhimento das custas, como estipula o §2º, do art. 2º, do Provimento n.º 

22/2016-CGJ, do E. TJMT e do art. 456 da CNGC-TJ/MT, DETERMINO a 

comprovação do pagamento das despesas de ingresso no prazo de 15 

dias, sob pena do cancelamento da distribuição. Decorrido o lapso 

temporal acima, conclusos. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000117-14.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

STAF SISTEMAS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALTUILHE DOS SANTOS OAB - MS13079 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000117-14.2016.8.11.0007 

AUTOR: STAF SISTEMAS LTDA - EPP RÉU: MUNICIPIO DE ALTA 

FLORESTA Vistos, Staf Sistemas Ltda - EPP ajuizou demanda em face do 

Município de Alta Floresta objetivando: a) a anulação do ato administrativo 

que rescindiu o Contrato Administrativo 79/2016 e; b) o recebimento de 

indenização por perdas e danos a serem apurados em liquidação. 

Registou que firmou com o demandado o contrato administrativo 

emergencial (com dispensa de licitação) número 79/2016, no dia 

07/07/2016 cujo objeto se traduziu na licença de uso e implantação de 

sistemas de gestão pública, com suporte técnico, com prazo de 180 

(cento e oitenta) dias. Contudo, no dia 23/08/2016, recebeu uma 

comunicação via e-mail do departamento de licitações do requerido, com o 

termo de rescisão do referido contrato subscrito e assinado pelo gestor 

público do Município de Alta Floresta/MT e cópia do “Jornal da Cidade”, 

noticiando a rescisão do referido negócio jurídico. Relatou que a decisão 

administrativa foi unilateral e não, amigável, como constou, ou seja, foi 

baseada em falsidade e, ainda, feriu o contraditório e a ampla defesa, pois 

não houve comunicação prévia. Entendendo presentes os requisitos, 

pediu liminarmente a concessão de tutela provisória de urgência para 

suspensão da rescisão. Juntou documentos. Por meio da decisão de fls. 

121/127, a magistrada contemporânea recebeu a exordial, suspendeu 

liminarmente os efeitos do termo de rescisão do contrato n.º 079/2016 e 

determinou a citação. Citado, o Município de Alta Floresta opôs embargos 

de declaração com efeitos infringentes, afirmando: que a contratação de 

duas empresas para a prestação do mesmo serviço enseja prejuízo à 

administração pública e fere o princípio da eficiência; que a relação 

jurídico-processual demanda a formação de litisconsórcio passivo 

necessário com a empresa Coplan, contratada para fornecimento dos 

serviços similares aos prestados pela requerente, em sua substituição. 

Por fim, a embargante requereu: a) a determinação de emenda à inicial 

para inclusão da Coplan Consultoria e Planejamento Eireli – EPP no polo 

passivo; b) a suspensão da eficácia da decisão que concedeu a tutela de 

urgência; c) o esclarecimento acerca da forma do cumprimento da 
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decisão. Em seguida, a parte autora noticiou o suposto descumprimento da 

tutela provisória e requereu a imposição de multa diária, sugerindo o 

patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), assim como a execução 

provisória da sanção, juntando documentos. Às fls. 198/203, este juízo 

recebeu os embargos e os julgou improcedente pela ausência de 

obscuridade, contradição ou omissão. Nesta oportunidade, foi determinada 

a intimação do Município de Alta Floresta para manifestação quanto ao 

cumprimento da liminar. Em resposta, o demandado informou que a parte 

autora não estava viabilizando o cumprimento da tutela de urgência por 

não ter fornecido senhas válidas para acesso aos seus sistemas, 

coligindo digitalmente “print-screens” com mensagens de não autorização 

de “logins”, dentre outros documentos. Sobreveio, sob ID 3244022, a 

decisão do TJ/MT que indeferiu os efeitos suspensivos nos autos do 

agravo de instrumento nº 1002430-66.2016.8.11.0000, interposto pelo 

município requerido contra a decisão que concedeu a tutela provisória. Em 

sua contestação, o Município de Alta Floresta aduziu que contratou 

emergencialmente a autora em razão da anulação da licitação 26/2016, 

somente até posterior contratação por meio de outro certame. Ressaltou 

que o polo ativo tinha conhecimento da precariedade do contrato e que 

seus serviços supririam apenas necessidade municipal imediata, que 

cessou com a adesão à Ata de Registros de Preços realizada pelo 

Município de Canarana (pregão 049/2016), conforme autorizado pelo 

Decreto Federal 7892/13. Admitiu o equívoco na modalidade de rescisão 

do contrato emergencial, que constou como “de comum acordo”, quando 

em verdade se tratava de rescisão efetivada com lastro no poder da 

administração pública de rescindir unilateralmente contratos 

administrativos por interesse público (arts. 58, 78, III e 79 Lei 8.666/93). 

Afirmou, ainda, que a inércia da requerente após a ciência da rescisão 

levou a administração municipal à presunção de que houve concordância 

tácita com o encerramento do contrato. Por fim, atribuiu o descumprimento 

da tutela provisória à própria requerente; reiterou, como matéria preliminar, 

a existência de litisconsórcio passivo necessário; defendeu a legalidade 

da contratação da empresa COPLAN – Consultoria e Planejamento Eireli – 

EPP; registrou o princípio da eficiência e a vigência de dois contratos para 

a prestação de serviços similares; discorreu sobre o princípio da 

separação dos poderes e os limites de atuação do Poder Judiciário sobre 

os atos do Poder Executivo; alegou que não houve crime de falsidade 

ideológica ou falsidade de documento público, mas de calúnia em seu 

desfavor; defendeu que inexiste danos materiais a serem reparados a 

título de despesas de custo, pois os comprovantes trazidos aos autos 

foram datados em período em que o contrato já estava revogado. Juntou 

documentos e pediu a inclusão da empresa Coplan no polo passivo e, no 

mérito, a improcedências dos pedidos. Subsidiariamente, requereu que, em 

caso do reconhecimento da nulidade da rescisão contratual, fosse 

aplicada multa ou indenização e não o restabelecimento do negócio. 

Adveio a impugnação à contestação sob ID 4362854, ocasião em que a 

parte requerente pleiteou: a) a rejeição da formação de litisconsórcio 

necessário; b) a manutenção da tutela de urgência; c) a procedência dos 

pedidos e; d) a fixação de multa diária pelo descumprimento da tutela 

provisória. Com vista dos autos, o Ministério Público assinalou seu 

interesse no feito, informando que alguns fatos aqui narrados são objetos 

de investigação ministerial. Com relação ao litisconsórcio, ressaltou o 

interesse da empresa Coplan e registrou a existência de litisconsórcio 

passivo necessário. No mérito, afirmou que o município cumpriu a lei 

licitatória, pois o contrato emergencial prevê prazo máximo para 

conclusão, mas pode ser rescindido a qualquer tempo, com a finalização 

da licitação correta. Por fim, ressaltando as informações apresentadas, 

pediu a revogação da decisão liminar e a improcedência dos pedidos. O 

agravo de instrumento nº 1002430-66.2016.8.11.0000 foi desprovido por 

unanimidade. É o relato do necessário. Fundamento e decido. 

Considerando a necessidade de dirimir as questões processuais 

pendentes, passo a sanear o feito. 1 - Do litisconsórcio passivo 

necessário. Em sua peça defensiva, concoante relatado, o Município de 

Alta Floresta alegou a imperiosidade de formação de litisconsórcio passivo 

necessário com a COPLAN – Consultoria e Planejamento EIRELI - EPP, 

pessoa jurídica de direito privado contratada para prestar os serviços 

anteriormente ofertados pela requerente. Na fundamentação, se limitou a 

transcrever textos normativos e jurisprudenciais sobre o litisconsórcio 

passivo necessário, assinalando, com relação aos fatos, apenas que a 

“decisão proferida neste processo certamente afetará o contrato firmado 

entre esta e o Município”. Apesar do MPE comungar do entendimento 

apresentado pelo requerido, respeitando posicionamentos jurídicos 

diversos, não vislumbro nenhum contexto que aponte a necessidade de 

formação do litisconsórcio passivo entre o Município de Alta Floresta e a 

COPLAN – Consultoria e Planejamento EIRELI – EPP, eis que a relação 

jurídico-processual em voga envolve apenas as partes. Para tal 

conclusão, basta utilizar lentes objetivas para observar os pedidos, que 

restaram expostos no primeiro parágrafo desta decisão: “Staf Sistemas 

Ltda - EPP ajuizou demanda em face do Município de Alta Floresta 

objetivando: a) a anulação do ato administrativo que rescindiu o Contrato 

Administrativo 79/2016 e; b) o recebimento de indenização por perdas e 

danos a serem apurados em liquidação”. Ou seja, a efetivação de outro 

contrato entre o Município de Alta Floresta e a COPLAN – Consultoria e 

Planejamento EIRELI – EPP, ainda que para a efetivação dos mesmos 

serviços anteriormente prestados pela requerente, gerou relação jurídica 

diversa desprovida de caráter de prejudicialidade contra as pretensões 

expostas nesta demanda. Posto isso, pedindo venia para discordar dos 

posicionamentos do demandado e do MPE, rejeito a preliminar de formação 

de litisconsórcio passivo necessário. 2 - Da revogação da liminar e da 

fixação de multa diária por seu suposto descumprimento. Consoante 

relatado, a decisão que concedeu a tutela provisória foi confirmada pelo 

TJ/MT em sede de agravo e, como bem afirmado pelo promotor de justiça, 

o prazo do contrato rescindido administrativamente já transcorreu, o que, 

data venia, retira a utilidade da revogação. Com relação à multa diária pelo 

descumprimento, assinalo que o município imputou a responsabilidade à 

empresa autora, sendo certo que tal situação será analisada na sentença. 

Portanto, mantenho inalterada a decisão que concedeu a tutela provisória. 

3 - Do procedimento. Não havendo outras questões processuais 

pendentes, declaro saneado o feito. Fixo como pontos controvertidos: a) a 

legalidade da rescisão do Contrato Administrativo n.º 079/2016; b) o 

preenchimento dos requisitos de responsabilidade civil para indenização 

por perdas e danos e; c) a responsabilidade pelo descumprimento da 

tutela de urgência. Diante dos pedidos genéricos para a produção de 

provas, DETERMINO a intimação dos envolvidos para, em 10 dias, 

especificarem provas que pretendem produzir. Consigno que o silêncio 

será interpretado como desinteresse na dilação probatória, o que 

acarretará a prolação de sentença. Decorrido o lapso temporal acima, 

INTIME-SE o Ministério Público para manifestação quanto às provas, 

também em 10 dias e conclusos. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001233-55.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVAN MACHADO DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001233-55.2016.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: JOSIVAN MACHADO DE BRITO Vistos, Trata-se de demanda 

em que a parte requerente pediu a atuação judicial em seu favor para a 

localização da outra parte. Pois bem, respeitando entendimentos diversos, 

tenho que as regras da inércia e da imparcialidade impedem que o poder 

judiciário diligencie em favor de um dos envolvidos sem que haja 

comprovação do esgotamento de diligências por parte do interessado e da 

impossibilidade de se atingir o objetivo sem a intervenção judicial. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU. ÔNUS 

DA PARTE AUTORA. OMISSÃO DA PARTE APÓS INTIMAÇÃO JUDICIAL 

MOTIVADA PELA FRUSTRADA CITAÇÃO NO ENDEREÇO INICIALMENTE 

INFORMADO. REQUERIMENTO DE CONSULTA EM SISTEMAS 

ELETRÔNICOS SEM DEMONSTRAR DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. 

NECESSIDADE DE A PARTE DEMONSTRAR O EXAURIMENTO DAS 

DILIGÊNCIAS QUE ESTAVAM A SEU ALCANCE. CORRETA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Constitui-se ônus da parte autora a indicação 

do endereço do réu, mesmo no rito sumaríssimo, nos termos do artigo 14, 

§ 1º, inciso I, da Lei nº 9.099/95. No caso, houve três tentativas 

infrutíferas de localização da empresa ré no mesmo endereço informado 
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pelo recorrente, com a inscrição de "ausência". Não há informação de um 

segundo endereço ou sequer alegação de exaurimento dos meios à 

disposição para localizar o endereço da recorrida, tampouco foi 

demonstrada a realização de diligência com esse propósito, quando o 

recorrente solicitara a pesquisa via os sistemas eletrônicos (f. 21). 2. O 

recorrente argumenta que não há incompatibilidade do uso dos sistemas 

de pesquisa eletrônica de endereço no rito dos Juizados Especiais. Mas, 

sem que o autor-recorrente tenha demonstrado o exaurimento das 

diligências que estavam a seu alcance para encontrar o endereço da 

ré-recorrida, correto o indeferimento do pedido de pesquisa de endereço 

diretamente pelo Juízo a quo por meio de sistemas eletrônicos. É o que 

ilustra o precedente no TJDFT. AGI 2012.00.2.016871-9, Rel. 

Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, 4ª Turma Cível. 3. Recurso 

conhecido e não provido. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 

nº 9.099/95. 4. O recorrente arcará com o pagamento das custas 

processuais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 4.1. A 

exigibilidade das custas ficará suspensa no prazo da Lei nº 1.060/50, em 

razão da gratuidade de justiça. (TJDF; Rec 2014.07.1.035911-3; Ac. 

918.547; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito 

Federal; Rel. Juiz Fábio Eduardo Marques; DJDFTE 16/02/2016; Pág. 429). 

Com tais considerações, “data venia”, indefiro o pedido para atuação 

judicial e concedo o lapso temporal de 30 dias para o polo ativo impulsionar 

o feito, sob pena de extinção. Certificado o lapso temporal acima, venham 

os autos conclusos. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000021-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BIOTA PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO AUGUSTO RODRIGUES SOUSA OAB - GO23891 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES DE MOURA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000021-28.2018.8.11.0007 

IMPETRANTE: BIOTA PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - EPP 

IMPETRADO: EDUARDO ALVES DE MOURA Vistos, Trata-se de mandado 

de segurança impetrado em Alta Flofesta/MT por empresa que almeja a 

liberação de veículo apreendido, em que se apontou como autoridade 

coatora, o presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços 

Públicos Delegados (AGER-MT), com sede em Cuiabá. É o relato. Decido. 

Tendo em vista que a competência para o julgamento do mandado de 

segurança se restringe ao juízo da sede da autoridade coatora, tenho que 

a análise dos pedidos feitos neste feito deve ser declinada. Nesse 

sentido: 52290681 - APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

COMPETÊNCIA. NATUREZA ABSOLUTA. FIXAÇÃO. SEDE FUNCIONAL DA 

AUTORIDADE INDICADA COATORA. A competência para processar e 

julgar mandado de segurança, além de possuir natureza absoluta, é 

estabelecida em atenção ao local da sede funcional da autoridade indicada 

coatora. Recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso provido. 

Recurso da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do 

Estado de Mato Grosso. AGER prejudicado. (TJMT; APL 136778/2015; 

Tabaporã; Rel. Des. Luiz Carlos da Costa; DJMT 14/03/2017; Pág. 50) e 

(TJMT; APL 30309/2015; Tabaporã; Rel. Des. Luiz Carlos da Costa; Julg. 

31/05/2016; DJMT 14/06/2016; Pág. 119). 52260570 - RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA AUTORIDADE COATORA. 

COORDENADOR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DA AGER-MT. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. SEDE FUNCIONAL. PRECEDENTES DO STJ. 

RECURSO PROVIDO. A fixação da competência para o julgamento de 

mandado de segurança reclama a análise da categoria funcional da 

autoridade coatora e se trata de competência absoluta. A competência 

para o processamento e o julgamento do mandado de segurança 

impetrado contra ato do coordenador de transporte rodoviário da ager-mt, 

com atribuição para as informações pertinentes, nos termos do art. 7º, I, 

da Lei nº 12.016/09. É da capital, ante a sua sede funcional. (TJMT; APL 

156251/2014; Tabaporã; Rel. Des. José Zuquim Nogueira; DJMT 

10/05/2016; Pág. 95). Com tais considerações, declino da competência 

para o juízo de Cuiabá/MT. Preclusa esta decisão, encaminhe-se o 

procedimento, com as baixas inerentes. Às providências. Cristiane Padim 

da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000344-04.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE DOS SANTOS ZANCHETA DA CRUZ (AUTOR)

GILVANI OLIVEIRA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ALINE LIMA SANCHES OAB - MT0020650A (ADVOGADO)

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT19382/O (ADVOGADO)

JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI SANDRI OAB - MT0019367A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SILVERIO DE CASTRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ARY PARACATU (TESTEMUNHA)

CLAUDIO SANTOS (TESTEMUNHA)

Sargento Ferreira (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000344-04.2016.8.11.0007 

AUTOR: GILVANI OLIVEIRA DA CRUZ, ANNE CAROLINE DOS SANTOS 

ZANCHETA DA CRUZ RÉU: JOAO SILVERIO DE CASTRO Vistos, Gilvani 

Oliveira da Cruz e Anne Caroline dos Santos Zancheta da Cruz ajuizaram 

demanda em face de Joao Silverio de Castro, objetivando o recebimento 

de indenização por danos morais e materiais. Extrai-se da inicial que no dia 

02/04/2015 os autores trafegavam de motocicleta na BR 208, próximo ao 

Motel Mirage, nesta cidade de Alta Floresta, quando colidiram com um 

animal bovino que atravessava a pista, fato que causou consequências 

físicas e morais. Os demandantes narraram, ainda, que o animal pertencia 

ao requerido e que, por isso, o mesmo deve arcar com os prejuízos. 

Juntaram documentos. Recebida a inicial, a magistrada contemporânea 

deferiu a gratuidade de justiça e designou audiência de conciliação, que 

foi redesignada em razão do requerido ter disso intimado 

intempestivamente. Na solenidade posterior, constatou-se a ausência da 

requerente Anne e do requerido, fato que ensejou a fixação de multa por 

ato atentatório à dignidade da justiça contra o requerido. Em seguida, o 

demandado afirmou que não compareceu na sessão em razão da data no 

sistema PJe, ser um dia após. Juntou “print-screen” referente ao dia 

diverso da audiência para justificar seu pedido. Na sequência, apresentou 

contestação, oportunidade em que negou ser o proprietário do animal e 

afirmou que apenas cuidou do mesmo em razão da proximidade de sua 

propriedade com o local do acidente. Intimado, o polo ativo impugnou a 

contestação, reiterando os pedidos. À fl. 94 certificou-se a 

intempestividade da oferta da contestação. Os envolvidos foram intimados 

para que indicassem eventuais provas a serem produzidas, tendo os 

requerentes pleiteado pela perícia médica e oitiva de testemunhas. Por sua 

vez, o requerido arrolou testemunhas. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Da revelia do requerido. Apesar de o polo passivo 

sair intimado para comparecer na ulterior da sessão de conciliação, que 

se realizaria no dia 06/03/2017, apesar da ausência de diligência do 

causídico para verificar a data correta, tenho que o andamento inserido no 

processo, consoante documento de fl. 86 (“print screen” da tela do PJE) 

foi confuso. Assim, para evitar alegação de nulidade e primando pela 

clareza e objetividade do nosso trabalho, entendo que a menção 

equivocada à data da sessão de conciliação anula o ato. Diante disso, 

revogo a condenação ao pagamento da multa por ato atentatório à justiça 

e entendo que o início do prazo para resposta deve ser contado a partir 

da decisão de fls. 81/82, proferida no dia 07/03/2017. Como a contestação 

foi protocolada no dia 15/03/2017, reputo a mesma como tempestiva. 

Superados estes pontos, declaro saneado o feito. Do procedimento. Nos 

termos do art. 357, do CPC, fixo como pontos controvertidos: a) a 

propriedade do demandado sobre o animal que causou o acidente; b) a 

responsabilidade pelo acidente; c) existência e a extensão de danos aos 

requerentes. Por entender pertinente, defiro os pedidos para produção de 

prova pericial e testemunhal. PROVA PERICIAL PARA A PERÍCIA, nomeio a 

médica Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, independentemente de 
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compromisso, fixando seus honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais) 

para cada exame pericial. INTIME-SE a Perita Judicial para designar data, 

local e horário para início dos trabalhos periciais (com tempo suficiente 

para que a Secretaria de Vara providencie as intimações das partes), 

encaminhando cópia da inicial e dos quesitos eventualmente apresentados 

pelos envolvidos. Efetuado o agendamento, INTIMEM-SE as partes da data 

da perícia e para, querendo, indicar assistentes técnicos em até cinco dias 

antes do exame, que deverão ser intimados. Os requerentes deverão 

comparecer munidos de toda documentação médica que possuírem. Com a 

juntada do laudo pericial, QUE DEVERÁ OCORRER EM ATÉ 30 DIAS APÓS 

A PERÍCIA, ciência às partes que poderão, na forma do art. 477, § 1º, do 

CPC/2015, manifestar no prazo sucessivo de 10 dias, iniciando-se pela 

parte autora. Para o pagamento dos honorários periciais deve ser lavrada 

de certidão de cobrança contra o Estado de Mato Grosso, eis que o polo 

ativo (que requereu a produção desta prova), é beneficiário da gratuidade 

de justiça. PROVA TESTEMUNHAL Designo audiência de instrução para o 

dia 03/04/2018, às 13h30min, na sala de audiências da 2ª vara, devendo 

os envolvidos apresentarem o rol de testemunhas (caso já não conste no 

feito) em até 20 dias antes da solenidade. Intimem-se. Cristiane Padim da 

Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000382-16.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLERIA DE FATIMA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROSA DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000382-16.2016.8.11.0007 

AUTOR: CLERIA DE FATIMA SILVA RÉU: JOAO ROSA DOS SANTOS 

Vistos, Cleria de Fatima Silva ajuizou demanda em face de Joao Rosa dos 

Santos objetivando a reintegração de posse da chácara 05-CNE, com área 

de 13.245 m², localizada na Rua das Orquídeas, Setor de Chácaras (NED), 

nesta cidade de Alta Floresta. Narrou que é proprietária do imóvel acima e 

que o cedeu por meio de comodato verbal para o requerido estabelecer 

sua residência. Após dois anos, notificou o demandado para restituição. 

Contudo, o polo passivo permaneceu no local, fato que levou à notificação 

extrajudicial para desocupação em 30 dias, documento que o réu se 

negou a assinar, permanecendo no imóvel. Entendendo presentes os 

requisitos, pediu a concessão liminar da reintegração da posse, 

assinalando que o esbulho ocorreu após a notificação para desocupação. 

Juntou documentos. Recebida a inicial, foi designada audiência de 

justificação. Concretizada a citação, o requerido apresentou contestação, 

oportunidade em que alegou que a autora nunca teve a posse da área 

pleiteada, mas seu companheiro, Sr. Geraldo, pessoa que cedeu o lugar 

para que morasse e cuidasse, pois estava abandonado, isso em março de 

2015. Registrou que ficou acordado com o Sr. Geraldo que em caso de 

desocupação a qualquer tempo ou de venda, receberia ½ salário mensal 

durante o tempo que permaneceu cuidando do imóvel. Narrou que plantou 

mandioca e batata na área e pediu: 1 - a redesignação da audiência de 

justificação, mediante o argumento de que precisava acompanhar sua 

companheira em viagem para a realização de exames médicos; 2 – justiça 

gratuita; 3 – o reconhecimento da inépcia da inicial ou da ilegitimidade ativa, 

com a extinção do processo; 4 – no mérito, a procedência dos pedidos da 

contestação para condenar o polo ativo ao pagamento da sucumbência e 

danos morais e materiais; reconhecimento da litigância de má-fé. Por meio 

da decisão de fl. 67, este juízo redesignou a solenidade de justificação. Às 

fls. 77/79 o requerido informou que a autora entrou no imóvel e para retirar 

a bomba de água que abastece a residência, com o ensejo de tornar 

insustentável a permanência do requerido no local. Asseverou que a 

tentativa não se concretizou em virtude da intervenção de policial militar 

que compareceu ao local. Com a petição juntou o boletim de ocorrência de 

fl. 83/84 e requereu a proibição da autora em reiterar atos de natureza 

coercitiva e a fixação de multa em caso de descumprimento. Oportunizada 

a manifestação da requerente sobre o alegado, esta defendeu que 

permanência do requerido no imóvel caracteriza esbulho e não obsta que 

a autora exerça seus direitos sobre o bem. No ato, requereu a 

desconsideração dos documentos apresentados pelo requerido, a 

designação de audiência de justificação, o deferimento da liminar e sua 

posterior confirmação, bem como o julgamento procedente do seu pedido. 

Às fls. 107/112 a magistrada contemporânea deferiu o pedido do réu para 

determinar que a autora não praticasse atos de turbação, sob pena de 

multa diária. Realizada audiência de justificação sem a oitiva de 

testemunhas, o pleito liminar foi indeferido, ocasião em que foi determinada 

a intimação das partes para manifestação acerca das provas a serem 

produzidas. O polo ativo requereu a produção de prova pericial para 

apurar o valor das plantações cultivadas no imóvel, a juntada de novos 

documentos e a produção de prova testemunhal. Em seguida, a autora 

informou a interposição de agravo de instrumento contra a decisão de 

indeferiu a concessão da medida liminar. A tutela recursal de reintegração 

de posse em prol da autora foi deferida pelo relator, mediante o depósito 

judicial de R$ 11.000,00 (onze mil reais), tendo, posteriormente, sido 

deferida a substituição da caução em dinheiro por 50% (cinquenta por 

cento) dos direitos oriundos do imóvel em comento. O termo de caução 

devidamente assinado consta nos autos à fl. 201. Após a expedição e o 

cumprimento do mandado de desocupação voluntária o polo ativo noticiou 

que o requerido deixou o imóvel. Sobreveio o acórdão do agravo de 

instrumento provido por unanimidade (fls. 228/237). Em seguida, o polo 

passivo requereu a designação de audiência de conciliação em caráter de 

urgência ante a possibilidade de falecimento de sua convivente, arrolada 

como testemunha. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Das 

preliminares Compulsando os autos, verifico que a petição preencheu 

todos os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC; não constato, 

ainda, qualquer das hipóteses prevista no §1º, do art. 330, também do 

CPC. Assim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. As demais matérias 

processuais exigem cognição exauriente para a análise, razão pela qual 

serão matéria de mérito. Do pedido contraposto. O requerido, na sua peça 

defensiva, pediu a condenação da autora por danos morais e materiais no 

valor de R$ 19.800,00, quantia que abrange ½ salário mínimo por mês que, 

segundo ele, deveria ser pago quando deixasse o local. Muito embora 

tenha a decisão de fls. 107/112 versado sobre a possibilidade de 

apresentação de pedidos contrapostos que abarcassem, além da 

proteção possessória, também pretensão indenizatória, com a máxima 

"venia", não constatei decisão judicial acerca dos pedidos. Para elidir 

eventual alegação de vício no procedimento, deixo claro que entendo 

cabível o processamento de todos os pedidos contrapostos efetuados na 

contestação, nos termos do art. 556 do CPC e com base na jurisprudência 

do TJ/MT e do STJ. Vejamos: 52288425 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO CONTRAPOSTO. 

PROTEÇÃO POSSESSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 556 DO CPC. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. 

PREENCHIMENTO PELO APELADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É lícito ao réu, na 

contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a 

proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da 

turbação ou do esbulho cometido pelo autor art. 556 CPC. A indenização 

por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o 

ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi 

concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra 

parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Se a verba 

honorária for fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, a sua manutenção é medida que se impõe. (TJMT; APL 

161587/2016; Nova Ubiratã; Rel. Des. Dirceu dos Santos; DJMT 

10/02/2017; Pág. 81). 84083640 - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAL E MATERIAL DECORRENTES DO 

AJUIZAMENTO DE AÇÃO POSSESSÓRIA TIDA POR TEMERÁRIA. PRAZO 

PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL FIXADO NO CUMPRIMENTO DO 

MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 

PECULIARIDADES DO CASO. CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO 

POSSESSÓRIA. 1. O Código de Processo Civil já assegurou à parte que 

figurar como ré em ação possessória a apresentação de pedido 

contraposto, não havendo necessidade de aguardar o trânsito em julgado 

da decisão para buscar a proteção possessória ou pleitear indenização 

por perdas e danos. 2. Se a parte, somente após vinte anos entre a data 

em que foi cumprido o mandado de reintegração de posse. Momento em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 41 de 1523



que teve de retirar-se do local e, supostamente, sofreu danos morais e 

materiais., pleiteia em juízo indenização em decorrência desse fato e 

restrita aos pedidos expressamente elencados na Lei processual civil, 

deve-se reconhecer prescrita a pretensão, tendo em vista o caráter 

dúplice da ação possessória (art. 921, c/c 922 do CPC). Aplicação do 

princípio da actio nata. Precedentes. 3. Recurso Especial conhecido e 

provido. (STJ; REsp 1.297.425; Proc. 2011/0299374-0; MT; Terceira Turma; 

Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 27/02/2015). Pelo exposto, admito 

os pedidos contrapostos apresentados na contestação, registrando que o 

contraditório foi devidamente oportunizado para o polo ativo. Do 

procedimento. Fixo como pontos controvertidos: a) a posse e o esbulho e; 

b) o dever de indenizar benfeitorias durante a posse justa e o valor . 

Entendendo pertinente, defiro o pedido para oitiva de testemunhas e, 

diante do tempo decorrido, por ora, postergo a apreciação da 

conveniência de uma perícia na área que, sem dúvidas, já foi alterada. 

Com tais considerações, decido: 1 - Designo audiência de instrução para o 

dia 10/04/2018, às 15h30min, devendo as partes apresentarem o rol de 

testemunhas em até 30 dias antes da audiência, caso já não conste nos 

autos. 2 - Concedo cinco dias para a advogada do requerido (Dr. ELEN 

DAIANE MAGALHÃES DE OLIVEIRA, OAB/MT 19.520 - Substabelecimento 

fl. 248) informar o atual endereço do seu cliente ou assumir a 

responsabilidade do comparecimento do mesmo. 3 - Retifique-se junto ao 

PJe a representação do polo passivo conforme petição de fl. 250. Às 

providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001467-37.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIENE INACIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001467-37.2016.8.11.0007 

AUTOR: MARIA LUCIENE INACIO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Intime-se o polo 

passivo para manifestação em 5 dias acerca da desistência do 

procedimento. O silêncio será interpretado como concordância. Atente-se 

a secretaria para o cumprimento no disposto na Ordem de Serviço n.º 

001/2017 (Art. 13), antes da conclusão. Às providências. Cristiane Padim 

da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000535-15.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000535-15.2017.8.11.0007 

AUTOR: LUCIANO PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, Tendo em a negativa do perito anterior, NOMEIO em 

substituição, a médica Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para 

efetuar perícia médica na parte autora, independentemente de 

compromisso, com base no artigo 468, do Código de Processo Civil em 

vigência. MAJORO os honorários periciais anteriormente fixados para R$ 

400,00 (quatrocentos reais), excepcionando-se a tabela V da Resolução 

nº 305/2014-CJF com o ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere 

e efetiva (arts. 4º e 6º, do CPC). O mandado deverá ser instruído com 

cópia da presente decisão, da que fixou os critérios para a realização da 

perícia médica, observando procedimento nela firmado e os quesitos. 

Intimem-se. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003144-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA JACOB MARRAFAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003144-68.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: RAFAELA JACOB MARRAFAO REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos, Trata-se de feito em que o polo ativo expôs a distribuição 

foi equivocada, pois almeja o julgamento dos seus pedidos pelo juizado 

especial desta comarca. É o relato do necessário. Decido. Considerando o 

acima registrado, determino o arquivamento do feito em tela, podendo a 

parte interessada distribuir o procedimento nos juizados especiais. Às 

providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000792-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR OLARIO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000792-40.2017.8.11.0007 

AUTOR: VALDIR OLARIO DIAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, Tendo em vista o teor da certidão retro, NOMEIO, em 

substituição, a médica Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para 

efetuar perícia médica na parte autora, independentemente de 

compromisso, com base no artigo 468, do Código de Processo Civil em 

vigência, fixando seus honorários em periciais em R$ 400,00 

(quatrocentos reais). O mandado de intimação da perita deverá ser 

instruído com cópia desta decisão e da anterior, que fixou os critérios para 

a realização da perícia médica, bem como dos quesitos apresentados 

pelas partes. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001377-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMIO BEVILAQUA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEMERSON ARANTES DO PRADO (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001377-92.2017.8.11.0007 

AUTOR: ARTEMIO BEVILAQUA RÉU: WEMERSON ARANTES DO PRADO 

Vistos, ARTEMIO BEVILAQUA ajuizou demanda em desfavor de 

WEMERSON ARANTES DO PRADO objetivando o recebimento dos aluguéis 

não pagos e da multa contratual, bem como a rescisão do contrato de 

locação em caso de permanência da inadimplência. Narrou que pactuaram 

dois contratos de locação do imóvel descrito na exordial, inicialmente pelo 

período de 17/07/2015 a 16/07/2016, renovado de 17/07/2016 a 

16/07/2017, sendo o valor atual da locação de R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais). Aduziu que os alugueis, quando pagos, foram adimplidos 

irregularmente e que o requerido estava em mora, até o ajuizamento da 

demanda, com as prestações referentes aos meses novembro/2016, 

dezembro/2016, janeiro/2017, fevereiro/2017, março/2017, abril/2017 e 

maio/2017. Entendendo presentes os requisitos, pediu a concessão de 

liminar. Instruiu o feito com os referidos contratos e depositou o valor de 
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R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), à título de caução. Após a 

retificação do valor da causa e do recolhimento complementar das custas 

de ingresso, o magistrado contemporâneo recebeu a inicial e sua emenda 

e deferiu a medida liminar determinando a desocupação do imóvel e a 

citação do requerido. Apesar de devidamente citado, o polo passivo não 

apresentou resposta nem purgou a mora. É o relatório. DECIDO. Da revelia. 

Devidamente citado, o requerido deixou de ofertar contestação nos autos, 

privando-se, desse modo, voluntariamente, de exercer a dialética 

processual que lhe é assegurada pelo ordenamento jurídico. Diante da 

inércia injustificada do polo passivo, presumem verdadeiros os fatos 

alegados pelo autor, aplicando, “in casu”, os efeitos da revelia, a teor do 

comando constante do art. 344 do CPC: Art. 344. Se o réu não contestar a 

ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor. Portanto, DECRETO a revelia do requerido. 

Do procedimento. Entretanto, para averiguar a pretensão de cobrança 

disposta na exordial, com lastro no art. 370, do CPC, converto o julgamento 

em diligências e determino que a parte autora traga aos autos, em até 15 

dias, memória de cálculo que especifique as prestações vencidas antes e 

durante o curso da demanda, esclarecendo o período referente a cada 

aluguel. O referido cálculo deve incluir também a multa contratual, contudo 

de forma proporcional ao cumprimento do contrato, nos termos do 

comando expresso pelo art. 4º, da Lei 8.245/91, “ipsis litteris”: “Art. 4º 

Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o 

locador reaver o imóvel alugado. Com exceção ao que estipula o § 2o do 

art. 54-A, o locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa 

pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua 

falta, a que for judicialmente estipulada. (Redação dada pela Lei nº 12.744, 

de 2012) ” Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000069-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE GOMES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE OAB - MT0021146A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDA DOS SANTOS COSTA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000069-84.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: CLEONICE GOMES COSTA INVENTARIADO: OLINDA DOS 

SANTOS COSTA Vistos, Trata-se de procedimento de inventário em que 

as requerentes, alegando que não estão na posse dos bens a serem 

inventariados, pediram que o recolhimento das custas processuais 

ocorresse ao final. Apontaram como bens: uma fazenda, uma chácara, 

uma camionete, um trator, 180 cabeças de gado e dois terrenos com 11 

quitinetes construídas. É o relato do necessário. Decido. Compulsando os 

autos, não verifico nenhum fato que comprove a incapacidade 

momentânea das requerentes, sendo a ausência de posse sobre os bens, 

situação que não autoriza a conclusão de que não possuem condições 

financeiras para o pagamento imediato da taxa, custas e despesas 

judiciais que devem ser recolhidas quando da distribuição. Ressalto que a 

fazenda, a chácara, o gado e as 11 quitinetes, por certo, geram rendas 

suficientes para o pagamento do necessário para a tramitação deste 

procedimento, fato que impede o deferimento da quitação das custas e 

taxas judicias apenas ao final, independentemente de quem esteja na 

administração dos bens. Para complementar, ressalto que o art. 456 da 

CGNG prevê: “A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos 

em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento 

exigível”. Por entender oportuno, trago à baila os julgados do nosso 

Tribunal: 52304656 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE 

ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS 

COMPLEMENTARES. PAGAMENTO AO FINAL. IMPOSSIBILIDADE. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não configura cerceamento de 

defesa quando a produção da prova requerida é desnecessária para o 

deslinde da causa e há elementos suficientes nos autos para formar o 

livre convencimento motivado do juiz. A Resolução 497 da CODEFAT 

tratou de refinanciamento de dívidas referentes ao custeio agrícola das 

safras 2004/2005 e 2005/2006, mediante habilitação dos devedores nas 

agências bancárias. Se os juros remuneratórios foram fixados em valor 

inferior a 12% (doze por cento) ao ano, não há o que se falar em 

abusividade. O pagamento das custas somente ao final do processo não 

encontra respaldo na legislação estadual que regulamenta a taxa judiciária 

e é vedado expressamente pelo item 2.14.2 da CNGCGJ/MT, ainda mais 

quando não demonstrado e comprovado qualquer fato que impedisse o 

autor de arcar com aquelas imediatamente. (TJMT; APL 56251/2017; 

Tangará da Serra; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg. 02/08/2017; DJMT 

10/08/2017; Pág. 47). 52293041 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO 

DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SEGUIDO DA INÉRCIA 

NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE 

PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL. EXPRESSA VEDAÇÃO NA 

CNGCGJ/MT. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO QUE DEMONSTRASSE A 

INVIABILIDADE DO PAGAMENTO IMEDIATO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. 

INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO DIREITO DE RECORRER À INSTÂNCIA 

SUPERIOR. PARTE SUCUMBENTE. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO. Se as 

circunstâncias do autor não evidenciam a falta de condições financeiras 

de arcar com os custos processuais, a benesse legal de gratuidade da 

justiça há de ser indeferida. O pagamento das custas somente ao final do 

processo não encontra respaldo na legislação estadual que regulamenta a 

taxa judiciária e é vedado expressamente pelo item 2.14.2 da cngcgj/MT, 

ainda mais quando não demonstrado e comprovado qualquer fato que o 

impedisse o autor de arcar com aquelas imediatamente. Sendo a parte 

sucumbente, cabível sua condenação no pagamento dos honorários 

advocatícios. (TJMT; APL 162674/2016; Barra do Garças; Relª Desª Nilza 

Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 04/04/2017; DJMT 17/04/2017; Pág. 16). 

Com tais considerações, respeitando entendimentos contrários, indefiro o 

pedido para pagamento ao final do que é devido no início e concedo o 

lapso temporal de 30 dias para o recolhimento da taxa, custas e despesas 

judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Decorrido o prazo 

acima, conclusos. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000424-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCIMAR DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000424-31.2017.8.11.0007 

AUTOR: ANTONIO FRANCIMAR DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, ANTONIO 

FRANCIMAR DE SOUZA ajuizou demanda em face da Seguradora Líder – 

DPVAT, objetivando o recebimento do seguro obrigatório. Recebida a 

inicial, o polo passivo foi citado e apresentou resposta, oportunidade em 

que alegou matérias processuais: carência da ação e ausência de 

pressuposto processual. No mérito, requereu a improcedência do pedido. 

Intimada, a parte autora impugnou a contestação por meio da petição de ID 

9375552, rechaçando as matérias de defesa e pleiteando a produção de 

prova pericial. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Passo a 

sanear o feito, nos termos do artigo 357 do CPC. Inicialmente, constato que 

a requerida alegou a preliminar de ausência de laudo do IML e a 

extemporaneidade da lavratura de boletim de ocorrência, o que acarretaria 

em afronta ao §5º, do art. 5º, da Lei 6.194/74. Ressalto que a 

jurisprudência de nosso tribunal entende que o laudo do Instituto Médico 

Legal não corresponde ao único meio de prova de lesões decorrentes do 

acidente, as quais podem ser constatadas por outras provas e 

documentos, senão vejamos: 52314743 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 
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COBRANÇA. DPVAT. AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO 

DO IML. IRRELEVÂNCIA. NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO. 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. DESPESAS MÉDICAS 

COMPROVADAS. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO 

ACIDENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 257 DO STJ. COMPROVAÇÃO 

DE PAGAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Nos 

termos da Súmula nº 257/STJ, a falta de pagamento do prêmio do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização. Precedente do STJ. Nas ações de cobrança de seguro 

obrigatório. DPVAT, a existência de outras provas e documentos nos 

autos que comprovam o nexo de causalidade, de que houve acidente de 

trânsito e a invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência 

Policial e o Laudo do IML são dispensáveis. O Boletim de Ocorrência, 

lavrado por autoridade policial, goza de presunção de veracidade e seu 

conteúdo deve prevalecer à míngua de prova capaz de elidi-lo. Uma vez 

satisfeitas as exigências de prova do acidente e do dano dele decorrente, 

desnecessária a realização de qualquer outra prova a ser produzida, pois 

a documentação juntada é suficiente para comprovação do nexo entre o 

acidente e a debilidade permanente demonstrada. Estão abrangidos na 

rubrica despesas médicas e suplementares, coberta pela Lei nº 6.194/74, 

os remédios, consultas médicas e demais atendimentos que se fizerem 

necessários à recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo 

automotor. As despesas com hospitais, médicos, exames, medicamentos 

e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas 

posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão 

do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos. (TJMT; 

APL 125740/2017; Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 

12/12/2017; DJMT 15/12/2017; Pág. 66). E ementa acima transcrita também 

revela que o boletim lavrado por autoridade policial goza da presunção de 

veracidade das informações, a qual somente pode ser afastada por prova 

em sentido inverso. Nessa trilha jurídica: 52300274 - RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML E BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 

IRRELEVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. 

PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O laudo do 

Instituto Médico Legal e o Boletim de Ocorrência não são documentos 

imprescindíveis nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois 

existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. (TJMT; 

APL 53318/2017; Capital; Relª Desª Serly Marcondes Alves; Julg. 

14/06/2017; DJMT 21/06/2017; Pág. 115). Ante o exposto, REJEITO AS 

PRELIMINARES. Do procedimento. Não existindo outras questões 

processuais pendentes a serem decididas, bem como, as partes estão 

bem representadas e não há qualquer nulidade a ser sanada, razão pela 

qual, declaro o feito saneado. Passando à fase probatória, fixo como 

pontos controvertidos as lesões sofridas pela parte requerente, suas 

características (anatômica, funcional ou estéticas) e seu grau de 

extensão (total, parcial, de proporções grandes, médias ou pequenas). 

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio a médica Dra. 

Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, como perita, independentemente 

de compromisso, fixando seus honorários em R$ 500,00 (quinhentos 

reais), as expensas da Requerida, os quais deverão ser recolhidos no 

prazo de 20 (vinte) dias. INTIME-SE a Perita Judicial para designar data, 

local e horário para início dos trabalhos periciais (com tempo suficiente 

para que a Secretaria de Vara providencie as intimações das partes), 

encaminhando cópia da inicial e dos quesitos eventualmente apresentados 

pela parte autora e parte requerida. Efetuado o agendamento pela Perita, 

INTIMEM-SE as partes da data da perícia e para, querendo, indicar 

assistentes técnicos em até cinco dias antes do exame, que deverão ser 

intimados. O polo ativo deverá comparecer munido de toda documentação 

médica que possuir. Com a juntada do laudo pericial, QUE DEVERÁ 

OCORRER EM ATÉ 30 DIAS APÓS A PERÍCIA, ciência às partes que 

poderão, na forma do art. 477, § 1º, do CPC/2015, manifestar no prazo 

sucessivo de 10 dias, iniciando-se pela parte autora. INTIME-SE requerida 

para o pagamento dos honorários periciais no valor e prazo acima 

estipulados. Cumpridas as determinações acima, venham conclusos. Às 

providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003556-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. MARTINS ROJAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003556-96.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: V. A. MARTINS ROJAS - ME Vistos, Trata-se de demanda em 

que o polo ativo desistiu do procedimento antes do recebimento da inicial. 

É o relato do necessário. Fundamento e decido. Considerando a ausência 

de formação da relação processual, homologo o pedido de desistência 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e extingo o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Consigno que não houve inclusão de restrição judicial 

sobre o veículo, razão pela qual deixo de adotar diligência para sua 

retirada. Sem honorários. Custas pelo polo ativo. Havendo o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquive-se. P.I.C. Cristiane Padim da Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001444-91.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA GOMES PINHEIRO DA SILVA (AUTOR)

SANDRA GOMES PINHEIRO DA SILVA (AUTOR)

JUCELINO GOMES PINHEIRO DA SILVA (AUTOR)

THIAGO GOMES PINHEIRO DA SILVA (AUTOR)

JAKSON GOMES PINHEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001444-91.2016.8.11.0007 

AUTOR: ELENA GOMES PINHEIRO DA SILVA, SANDRA GOMES PINHEIRO 

DA SILVA, JUCELINO GOMES PINHEIRO DA SILVA, THIAGO GOMES 

PINHEIRO DA SILVA, JAKSON GOMES PINHEIRO DA SILVA RÉU: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, Com a juntada de documentos 

pela parte requerida, concretizou-se a pretensão autoral. Respeitando o 

entendimento adotado pela colega que me antecedeu, mas dele 

discordando, tenho que a pretensão deduzida processou-se por via 

inadequada. Contudo, em razão da finalidade já ter sido atingida, mantenho 

o procedimento até então adotado. Impende salientar que por disposição 

legal o procedimento não comporta defesa ou recurso, eis que não houve 

indeferimento da produção da prova pleiteada (§4º, art. 382, CPC), pelo 

que não serão analisados os argumentos expendidos pelos envolvidos. 

Consigno que os autos digitais permanecerão ativos pelo prazo de 1 mês 

para “download” (extração) de cópias e certidões pelos interessados (art. 

383, CPC). Findo o período, cujo termo inicial se dará com a intimação 

desta decisão por via eletrônica, os autos devem ser arquivados em 

definitivo, ante a impossibilidade de entrega-los ao promovente da medida. 

Por estas considerações e conclusões, extingo o feito, com lastro no art. 

383, do CPC. P. I. C. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003078-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. J DE SOUZA LOCADORA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003078-88.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: M. J DE SOUZA LOCADORA - ME Vistos, Trata-se de 

demanda em que o polo ativo desistiu do procedimento antes do 

recebimento da inicial. É o relato do necessário. Fundamento e decido. 

Considerando a ausência de formação da relação processual, homologo o 

pedido de desistência para que produza seus jurídicos e legais efeitos e 

extingo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Consigno que não houve inclusão de 

restrição judicial sobre o veículo, razão pela qual deixo de adotar diligência 

para sua retirada. Sem honorários. Custas pelo polo ativo. Havendo o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. P.I.C. Cristiane Padim da 

Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001770-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS CORDEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001770-17.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ANTONIO MARCOS CORDEIRO DA SILVA 

Vistos, Trata-se de demanda em que o polo ativo desistiu do procedimento 

antes do recebimento da inicial. É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. Considerando a ausência de formação da relação processual, 

homologo o pedido de desistência para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, e extingo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Consigno que não 

houve inclusão de restrição judicial sobre o veículo, razão pela qual deixo 

de adotar diligência para sua retirada. Sem honorários. Custas pelo polo 

ativo. Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. P.I.C. 

Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002806-94.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZINEIA CARDOSO BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002806-94.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ZINEIA CARDOSO BONFIM REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL, CARLOS ROBERTO 

COSTA Vistos, Trata-se de procedimento para liquidação de sentença 

proferida na ação civil pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que 

tramitou perante a 2 ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, referente 

aos contratos firmados com a empresa requerida, Ympactus Comercial 

S/A, com denominação social Telexfree. Na referida sentença, proferida 

com efeitos “erga omnes”, foi declarada a nulidade de todos os contratos 

celebrados entre os divulgadores e “partners” e a Telexfree, bem como 

determinada a devolução dos valores pagos, abatidas eventuais quantias 

r e c e b i d a s .  P a r a  v e r i f i c a ç ã o  d o  i n t e r e s s e  d e  a g i r 

(nessec idade/poss ib i l idade/adequação) ,  fo i  de te rminada a 

complementação da inicial com a demonstração do pagamento do valor 

alegado para o polo passivo. Contudo, a parte autora não trouxe prova do 

pagamento, alegando as telas do “backoffice” são suficientes para tal 

demonstração, bem como que não possui os boletos para pagamento. É o 

relato do necessário. Fundamento e decido. Com a máxima “vênia”, 

respeitando entendimentos divergentes, tenho que não pode ser acolhida 

a justificativa aduzida pela parte autora quanto à impossibilidade de 

comprovação do pagamento efetuado em prol da Ympactus Comercial 

S/A. Ora, todas as transações bancárias realizadas nos últimos anos 

ficam registradas junto às respectivas instituições financeiras, cujas 

“segunda via” são facilmente obtidas em agências bancárias ou por meios 

virtuais (“websites” ou aplicativos). Os boletos, ainda que pagos em 

bancos por pessoa que não tenha conta junto à instituição, recebem a 

chamada autenticação mecânica, impressão que registra dados 

referentes ao pagamento. Outra hipótese corresponde à aquisição de 

contas por intermédio de terceiros que possuíam saldo junto à Telexfree, 

situação em que bastaria a comprovação de pagamento de valores ao 

terceiro e uma declaração deste de que alienou parte de seus direitos ao 

ora liquidante. A demonstração dos pagamentos pelos pretensos 

liquidantes à Ympactus Comercial S/A. configura documento essencial à 

propositura da demanda, pois sem pagamento não é cabível qualquer 

restituição. Para bem ilustrar a questão, transcrevo trecho de decisão 

proferida em 04/09/2017, nos autos n.º 0005902-34.2017.8.01.0001 

(incidente para informações a terceiros sobre a ação civil pública em 

voga): “(...) Além de tais documentos, a parte interessada deve instruir 

seu pedido individual de liquidação com as seguintes informações: - data 

de ingresso na rede Telexfree; - qual e quantos planos adquiridos (Ad 

Central, Ad Central Family); - comprovante de pagamento para ingresso na 

rede; - se ativou contas 99 Telexfree e quantas ativou; - se recebeu 

alguma bonificação enquanto permanece no negócio, qual o valor e qual a 

data do recebimento; - caso o ingresso no negócio tenha se dado por meio 

de bônus de terceiro, apontar quem é o terceiro, demonstrar que o terceiro 

era divulgado e demonstrar que pagou ao terceiro pelo uso do crédito do 

mesmo. (...)” Ainda que algumas destas informações careçam do acesso 

ao sistema “backoffice”, é irrefutável que a demonstração do pagamento 

pode ser obtida pelo próprio pagador, ora liquidante. Neste viés, mesmo 

tendo sido oportunizado ao polo ativo a comprovação do pagamento para 

ingresso na rede, este deixou de fazê-lo, ensejando, assim, o 

indeferimento da inicial. Nessa trilha jurídica: 42027434 - PROCESSUAL 

CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGO. AÇÃO COLETIVA. 

TELEXFREE. EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 

INDEFERIMENTO DE PLANO. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO 

NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À COMPROVAÇÃO 

DO PLEITO INICIAL. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO 

PROVIDO, EM PARTE. 1. O investimento pela parte autora em pirâmide 

financeira, não basta para afastar a presumida hipossuficiência jurídica 

que afirma bem como o patrocínio da causa por advogado particular, a 

teor do art. 99, §§ 3º e 4º, do código de processo civil. 3. Na espécie, 

adequada a sentença que indeferiu a petição inicial de vez que embora 

facultado à parte autora emendar à petição inicial com documentos 

indispensáveis à comprovação do pedido inicial, esta não colacionou 

elementos probatórios mínimos. 3. Recurso provido, em parte. (TJAC; APL 

0710510-05.2015.8.01.0001; Ac. 17.317; Primeira Câmara Cível; Relª Desª 

Eva Evangelista de Araújo Souza; DJAC 03/03/2017; Pág. 15). 42026825 - 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM 1º GRAU PREMATURAMENTE. 

AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO À PARTE DE COMPROVAR SEU 

ESTADO. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS QUE 

POSSIBILI- TAM A CONCESSÃO DO BENEFICIO. DISCUSSÃO SOBRE A 

NECESSIDADE OU NÃO DA EMENDA DA INICIAL. MATÉRIA PRECLUSA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Induvidoso que os 

documentos requestados pelo Juízo a quo, com exceção da taxa 

judiciária, tratam-se de documentos necessários à análise do pedido 

inicial, e ausentes, prejudicada a realização da liquidação vindicada, pois o 

autor apenas se resume em afirmar os valores tidos como reais, a seu 

modo, mas sem alicerçar elemento probatório mínimo, a respaldar o 

julgamento do magistrado de seu pleito. (...) (TJAC; APL 

0704141-58.2016.8.01.0001; Ac. 3.727; Segunda Câmara Cível; Relª Desª 

Waldirene Cordeiro; DJAC 21/11/2016; Pág. 12). A jurisprudência do TJMT 

encampa este entendimento, senão vejamos: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

– EMENDA À INICIAL – ART. 321 CPC/15 (ART. 284, CPC/73) – DECURSO 
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DE PRAZO – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – 

AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de 

emenda da inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a 

petição não preenche os requisitos exigidos pela lei processual, ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, devendo a exordial ser indeferida se o autor não cumprir o 

comando judicial. Assim, o descumprimento da ordem de emenda à inicial 

dá ensejo ao seu indeferimento. (Ap 158935/2016, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017). Ante o exposto, 

com lastro no parágrafo único do art. 321 e no art. 485, I, ambos do CPC, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Sem custas e honorários advocatícios. 

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. Às 

providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003436-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA JULIANA METZDORF DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003436-53.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: PAMELA JULIANA METZDORF DA SILVA Vistos, Pamela 

Juliana Metzdorf da Silva ajuizou procedimento de jurisdição voluntária 

objetivando a autorização judicial para a realização de laqueadura tubária 

no momento do parto. Narrou que tem 28 anos de idade e que está grávida 

de 40 semanas, de seu terceiro filho, possuindo 2 filhos vivos. Alegou que 

seu caso foi acompanhado por equipe multidisciplinar que esclareceu os 

efeitos do procedimento almejado, tendo a assistente social, a enfermeira 

e a psicóloga lavrado parecer favorável ao procedimento. Instruiu a inicial 

com documentos pessoais, com fichas de encaminhamento para 

consultas especializadas e para a realização da laqueadura, com termo de 

responsabilidade e com certidões de nascimento de seus outros filhos. 

Por não verificar a necessidade de intervenção judicial, por cautela, foi 

determinada a remessa do feito ao NAT. Em seu relatório, o médico do 

NAT foi favorável à realização do procedimento, alegando que as 

condições econômicas e a prole da requerente justificavam a medida. 

Instado a manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente à 

laqueadura no momento do parto. É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. Mesmo após a colheita de parecer do Núcleo de Apoio Técnico e 

da manifestação do Ministério Público, respeitando entendimentos 

contrários não vislumbro a necessidade de intervenção judicial para 

autorizar a requerente a ser submetida ao procedimento de laqueadura 

tubária no momento do parto. Não consta nos autos qualquer documento 

que justifique a atuação judicial, seja por negativa do poder público ou por 

espécie de vedação legal que pode ser afastada por 

“autorização/determinação” do poder judiciário. Por apego à 

fundamentação, assinalo que o afastamento de eventual vedação legal, 

exige controle difuso de constitucionalidade, pedido inexistente neste feito. 

Nessa senda, registro que não constato nenhuma inconstitucionalidade na 

Lei nº 9.263/1996, para eventualmente ser reconhecida de ofício. Neste 

ponto, destaco que não discordo da autonomia da requerente ao livre 

planejamento familiar ou quanto ao dever do poder público em adotar 

medidas que concretize o direito ora em comento, dada à previsão 

constitucional disposta no artigo 226, §7º. Ademais, o fato de que 

diversos profissionais (assistente social, psicólogo, enfermeiro, etc.) 

foram favoráveis à concretização da laqueadura pleiteada não implica no 

dever do judiciário conceder tutela cujo objetivo, data venia, sequer pode 

ser compreendido. Afinal, qual a justificação para a intervenção judicial 

para realização da laqueadura na autora? Em documentos encaminhados 

anteriormente em casos idênticos constava que a necessidade de decisão 

judicial se justificava no fato de que a gestante não tinha condições de 

expressas sua vontade, contudo, atualmente, o mesmo formulário (fl. 10) 

esta sendo juntado com a supressão do motivo que poderia justificar a 

atuação do judiciário. Ademais, mesmo comprovada a negativa do SUS em 

realizar a laqueadura durante o parto, o procedimento eleito não é o 

adequado, consoante julgados abaixo. 76383681 - APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Pedido de autorização judicial para 

realização de procedimento médico em parturiente. Laqueadura tubária. 

Falta de legítimo interesse de agir. Pretensão que esbarra na ausência de 

previsão administrativa para a realização do procedimento pelo SUS por 

ocasião do parto. Inutilidade do provimento requerido pelo ministério 

público. Caso concreto em que se faz necessária postulação na via 

própria, de ordem judicial de fornecimento do procedimento médico pelo 

SUS na forma e no momento pretendido pela paciente e recomendado pelo 

médico responsável pela parturiente. Sentença ratificada. Apelo 

desprovido. (TJRS; AC 0174130-66.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Sétima 

Câmara Cível; Relª Desª Sandra Brisolara Medeiros; Julg. 21/06/2017; 

DJERS 28/06/2017). 86860716 - APELAÇÃO. Pretensão à realização de 

laqueadura tubária durante o parto do terceiro filho. Inadmissibilidade. 

Vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto, 

exceto nos casos de comprovada necessidade, por cesarianas 

sucessivas anteriores (§2º do art. 10 da Lei nº 9263/96). Ausência de 

comprovação da necessidade. Sentença de improcedência mantida. 

Recurso improvido. (TJSP; APL 0000228-29.2015.8.26.0396; Ac. 9501276; 

Novo Horizonte; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio Celso 

Faria; Julg. 08/06/2016; DJESP 28/07/2016). Com tais considerações e, 

repito, respeitando o entendimento do defensor público e do promotor de 

justiça, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. Sem custas e honorários. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C. Cristiane Padim da Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001465-33.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DA COSTA LAGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001465-33.2017.8.11.0007 

AUTOR: VALTER DA COSTA LAGES RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos, Trata-se de demanda em que o polo ativo 

desistiu do procedimento antes da citação da autarquia requerida. É o 

relato do necessário. Fundamento e decido. Considerando que a relação 

processual não restou formada, homologo o pedido de desistência para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, e extingo o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. P.I.C. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000279-09.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUIADES JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA OAB - MT0007010A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000279-09.2016.8.11.0007 

AUTOR: MELQUIADES JOSE DOS SANTOS RÉU: EDILAINE MATCHIL 

MACHADO DA SILVA Vistos, Melquiades Jose dos Santos ajuizou 

demanda em face de Edilaine Matchil Machado da Silva objetivando revisão 

de contrato para redução dos honorários advocatícios pactuados em 40% 

mais 03 salários mínimos para 30% e a devolução do valor de R$ R$ 

7.866,70, atualizado. Registrou que contratou a requerida para ingresso 

de demanda previdenciária, que originou os autos 2165-80.2004.811.0007 

(Cód. 33074), que tramitou nesta comarca e que, ao final, foi expedido 

alvará judicial para levantamento do valor de R$38.922,54; contudo, 

recebeu apenas R$19.379,08 lhe foram repassados, tendo a requerida 

retido R$19.543,46, ou seja, 50,21% do montante. Entendeu que a 

cobrança de honorários contratuais neste importe configura lesão, fere a 
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boa-fé objetiva e implica abuso de direito, especialmente por ser pessoa 

de idade avançada, com baixo grau de instrução (analfabeto funcional), 

em situação de vulnerabilidade econômica. Instruiu a exordial com 

documentos. Após diversas tentativas frustradas para realização da 

sessão de mediação, a parte requerida apresentou contestação, 

defendendo a legalidade da avença, a força obrigatória do contrato e a 

ausência de vício de consentimento. Ressaltou que repassou valores para 

o demandante, mas que não pegou comprovante e que não recebeu mais 

vantagens do que o contratante, obedecendo o comando normativo 

incerto no art.38 do Código de ética da OAB Registrou que o contrato 

previu honorários contratuais de 40% sobre as parcelas atrasadas, mais 

3 salários mínimos e que, mesmo com os honorários sucumbenciais, não 

obteve mais vantagem do que seu cliente. Intimado, o polo ativo impugnou 

as argumentações da autora e reiterou os pedidos. Intimados para 

manifestação quanto à fase probatória, o polo ativo pediu o julgamento 

imediato e o passivo, a oitiva de testemunhas. É o relato do necessário. 

Fundamento. Decido. Compulsando os autos, denoto que não há questões 

processuais pendentes de apreciação, pelo que declaro saneado o feito. 

Consoante relatado, o polo ativo pediu o imediato julgamento, o que gerou 

a preclusão para produção de provas acerca do direito alegado. Quanto 

ao requerimento do polo passivo, “data venia” entendo desnecessária a 

realização de audiência, pois as provas verbais não serão suficientes 

para comprovar o pagamento de valores para o polo ativo. No tocante à 

vulnerabilidade do autor a ponto de gerar vício do consentimento, como foi 

por ele alegado à ele importava comprovar o contexto. Por oportuno, trago 

à baila: TJ-SP – Apelação 00395391820098260564. Publicada: 16/08/2013. 

EMENTA: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C COBRANÇA – 

PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ALEGAÇÃO DO APLEANTE DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO PODER PROVAR O PAGAMENTO 

DO ALUGUEL POR TESTEMUNHAS. NÃO RECONHECIMENTO – 

PAGAMENTO SE PROVA POR RECIBO E NÃO POR TESTEMUNHAS – 

NULIDADE DE SENTEÇA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 

Apelação Improvida. Com tais considerações, indefiro o pedido para 

produção de provas orais, pois o objeto do pedido se limitará à legalidade 

ou não, da cobrança de 40% das verbas percebidas, mais 03 salários 

mínimos à título de honorários advocatícios em demanda previdenciária. 

Posto isso, passo ao julgamento antecipado, como requerido pelo autor. 

Dispõe o art. 38 do Código de ética e Disciplina da OAB: “Art. 38. Na 

hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser 

necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de 

honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens 

advindas em favor do constituinte ou do cliente. (...)”. Pois bem, consta no 

contrato apresentado que restou acordado entre as partes que os 

honorários advocatícios seriam quota litis no patamar de 40% do recebido, 

mais três salários mínimos. A cláusula inserida gerou vantagem superior à 

recebida pelo contratante, principalmente somada à sucumbência, razão 

pela qual os honorários devem ser adequados ao limite acima citado. Por 

outro lado, a lesão (vício) pela vulnerabilidade do requerente, com todo 

respeito aos posicionamentos jurídicos diversos, não podem se presumido 

pela idade do autor, por ser aposentado e residir na zona rural, sendo 

imprescindível a apresentação de elementos probatórios do contexto que 

eventualmente tenha levado o mesmo a assinar a procuração e o contrato 

para o ajuizamento de demanda que tramitou durante 10 anos. Neste 

ponto, caberia ao autor a comprovação de sua vulnerabilidade frente ao 

pactuado com a demandada. Nesse aspecto assinalo que – ao que parece 

– restou levantada a situação de risco frente à situação social e à 

cognição do demandante, contudo, não encontro elementos que apontem 

tal situação. Nessa linha, registro que em 2004 (data do contrato) o 

requerente procurou o INSS e teve seu pedido negado 

administrativamente, motivo pelo qual contratou advogados para 

judicializar sua pretensão, fato que autoriza a conclusão de que sua 

cognição estava perfeita, principalmente, porque não foram apresentados 

fatos que comprovassem o contrário. No tocante à vulnerabilidade social, 

esta também não pode ser presumida, principalmente porque o polo ativo 

não pediu o LOAS, creio que por não preencher os requisitos. Por 

entender conveniente, trago à tona um julgado em que, apesar da idade, o 

judiciário não reconheceu a situação de vulnerabilidade de uma pessoa 

idosa, o que aponta a necessidade de provas dessa situação: 69085564 - 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL AO DEFICENTE. 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO CARACTERIZADA. 1. O benefício de 

prestação continuada, regulamentado Lei nº 8.742/93 (Lei Orgânica da 

Assistência Social. LOAS), é a garantia de um salário-mínimo mensal à 

pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou 

mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção 

nem de tê-la provida por sua família. 2. Não comprovado que a autoria 

esteja em situação de risco ou vulnerabilidade social a justificar a 

concessão do benefício, ainda que se considere que sua família viva em 

condições econômicas modestas. 3. Ausente um dos requisitos 

indispensáveis, a autoria não faz jus ao benefício assistencial. 

Precedentes desta Corte. 4. Apelação desprovida. (TRF 3ª R.; AC 

0024239-29.2017.4.03.9999; Décima Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Octávio 

Baptista Pereira; Julg. 12/12/2017; DEJF 08/01/2018) Ante o exposto, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS 

PEDIDOS: 1 - PARA REVISAR O CONTRATO NO PONTO EM QUE 

EXTRAPOLA O LIMITE DO ART. 38 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA 

OAB. 2 – PARA CONDENAR A REQUERIDA À DEVOLUÇÃO DO VALOR 

SUPERIOR À VANTAGEM OBTIDA PELO AUTOR (INCLUINDO OS 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA), ACRESCIDO DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA DESDE O DIA DA TRANSFERÊNCIA PARA SUA CONTA E DE 

JUROS DE MORA NO IMPORTE DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO. Diante 

do parcial provimento dos pedidos, condeno os envolvidos ao pagamento 

das custas processuais na proporção de 50% para cada um e ao 

pagamento dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre a 

condenação para as duas partes. Por ser beneficiário da gratuidade, 

suspendo a exigibilidade do adimplemento pelo autor até ulterior situação 

financeira, respeitando o prazo prescricional. Havendo trânsito em julgado 

e nada sendo requerido em 15 dias, certifique-se e arquive-se. P. I. C. 

Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1002682-14.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVEIRA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE MUNIZ RIBEIRO OAB - MT16325 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002682-14.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: SILVEIRA FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Trata-se de feito em que o polo ativo, intimado 

para emendar a petição inicial e demonstrar a existência de interesse 

processual, quedou-se inerte, não sanando o vício apontado por este 

juízo. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Com o 

descumprimento da emenda à inicial devidamente certificado, é certo que a 

parte requerente não sanou a ausência de interesse processual, 

inviabilizando o processamento da demanda. Ante o exposto, com fulcro 

no parágrafo único do art. 321, do CPC, INDEFIRO a petição inicial. Isento 

de custas e honorários. Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquive-se. P. I. C. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002866-67.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA KIENEN MILLNITZ (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002866-67.2017.8.11.0007 

AUTOR: MARIA KIENEN MILLNITZ RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Trata-se de ação de saúde em que o polo ativo, após o 

indeferimento da tutela de urgência de caráter liminar e da apresentação 

de contestação desistiu da continuidade do procedimento. O Estado de 

Mato Grosso concordou com a desistência. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Considerando o polo passivo consentiu, homologo o 

pedido de desistência, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, extingo o 

feito. Isento de custas e despesas processuais. Com o trânsito em 
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julgado, arquive-se. P.I.C. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002708-12.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002708-12.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ODENIR FERREIRA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos, Trata-se de procedimento para liquidação de sentença 

proferida na ação civil pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que 

tramitou perante a 2 ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, referente 

aos contratos firmados com a empresa requerida, Ympactus Comercial 

S/A, com denominação social Telexfree. Na referida sentença, proferida 

com efeitos “erga omnes”, foi declarada a nulidade de todos os contratos 

celebrados entre os divulgadores e “partners” e a Telexfree, bem como 

determinada a devolução dos valores pagos, abatidas eventuais quantias 

r e c e b i d a s .  P a r a  v e r i f i c a ç ã o  d o  i n t e r e s s e  d e  a g i r 

(nessec idade/poss ib i l idade/adequação) ,  fo i  de te rminada a 

complementação da inicial com a demonstração do pagamento do valor 

alegado para o polo passivo. Contudo, a parte autora não trouxe prova do 

pagamento, alegando a necessidade de acesso ao sistema interno da 

Telexfree, nomeado como “backoffice”, para tal demonstração. É o relato 

do necessário. Fundamento e decido. Com a máxima “vênia”, respeitando 

entendimentos divergentes, tenho que não pode ser acolhida a justificativa 

aduzida pela parte autora quanto à impossibilidade de comprovação do 

pagamento efetuado em prol da Ympactus Comercial S/A. Ora, todas as 

transações bancárias realizadas nos últimos anos ficam registradas junto 

às respectivas instituições financeiras, cujas “segunda via” são facilmente 

obtidas em agências bancárias ou por meios virtuais (“websites” ou 

aplicativos). Os boletos, ainda que pagos em bancos por pessoa que não 

tenha conta junto à instituição, recebem a chamada autenticação 

mecânica, impressão que registra dados referentes ao pagamento. Outra 

hipótese corresponde à aquisição de contas por intermédio de terceiros 

que possuíam saldo junto à Telexfree, situação em que bastaria a 

comprovação de pagamento de valores ao terceiro e uma declaração 

deste de que alienou parte de seus direitos ao ora liquidante. A 

demonstração dos pagamentos pelos pretensos liquidantes à Ympactus 

Comercial S/A. configura documento essencial à propositura da demanda, 

pois sem pagamento não é cabível qualquer restituição. Para bem ilustrar a 

questão, transcrevo trecho de decisão proferida em 04/09/2017, nos 

autos n.º 0005902-34.2017.8.01.0001 (incidente para informações a 

terceiros sobre a ação civil pública em voga), leiamos: “(...) Além de tais 

documentos, a parte interessada deve instruir seu pedido individual de 

liquidação com as seguintes informações: - data de ingresso na rede 

Telexfree; - qual e quantos planos adquiridos (Ad Central, Ad Central 

Family); - comprovante de pagamento para ingresso na rede; - se ativou 

contas 99 Telexfree e quantas ativou; - se recebeu alguma bonificação 

enquanto permanece no negócio, qual o valor e qual a data do 

recebimento; - caso o ingresso no negócio tenha se dado por meio de 

bônus de terceiro, apontar quem é o terceiro, demonstrar que o terceiro 

era divulgado e demonstrar que pagou ao terceiro pelo uso do crédito do 

mesmo. (...)” Ainda que algumas destas informações careçam do acesso 

ao sistema “backoffice”, é irrefutável que a demonstração do pagamento 

pode ser obtida pelo próprio pagador, ora liquidante. Neste viés, mesmo 

tendo sido oportunizado ao polo ativo a comprovação do pagamento para 

ingresso na rede, este deixou de fazê-lo, ensejando, assim, o 

indeferimento da inicial. Nessa trilha jurídica: 42027434 - PROCESSUAL 

CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGO. AÇÃO COLETIVA. 

TELEXFREE. EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 

INDEFERIMENTO DE PLANO. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO 

NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À COMPROVAÇÃO 

DO PLEITO INICIAL. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO 

PROVIDO, EM PARTE. 1. O investimento pela parte autora em pirâmide 

financeira, não basta para afastar a presumida hipossuficiência jurídica 

que afirma bem como o patrocínio da causa por advogado particular, a 

teor do art. 99, §§ 3º e 4º, do código de processo civil. 3. Na espécie, 

adequada a sentença que indeferiu a petição inicial de vez que embora 

facultado à parte autora emendar à petição inicial com documentos 

indispensáveis à comprovação do pedido inicial, esta não colacionou 

elementos probatórios mínimos. 3. Recurso provido, em parte. (TJAC; APL 

0710510-05.2015.8.01.0001; Ac. 17.317; Primeira Câmara Cível; Relª Desª 

Eva Evangelista de Araújo Souza; DJAC 03/03/2017; Pág. 15). 42026825 - 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM 1º GRAU PREMATURAMENTE. 

AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO À PARTE DE COMPROVAR SEU 

ESTADO. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS QUE 

POSSIBILI- TAM A CONCESSÃO DO BENEFICIO. DISCUSSÃO SOBRE A 

NECESSIDADE OU NÃO DA EMENDA DA INICIAL. MATÉRIA PRECLUSA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Induvidoso que os 

documentos requestados pelo Juízo a quo, com exceção da taxa 

judiciária, tratam-se de documentos necessários à análise do pedido 

inicial, e ausentes, prejudicada a realização da liquidação vindicada, pois o 

autor apenas se resume em afirmar os valores tidos como reais, a seu 

modo, mas sem alicerçar elemento probatório mínimo, a respaldar o 

julgamento do magistrado de seu pleito. (...) (TJAC; APL 

0704141-58.2016.8.01.0001; Ac. 3.727; Segunda Câmara Cível; Relª Desª 

Waldirene Cordeiro; DJAC 21/11/2016; Pág. 12). A jurisprudência do TJMT 

encampa este entendimento, senão vejamos: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

– EMENDA À INICIAL – ART. 321 CPC/15 (ART. 284, CPC/73) – DECURSO 

DE PRAZO – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – 

AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de 

emenda da inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a 

petição não preenche os requisitos exigidos pela lei processual, ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, devendo a exordial ser indeferida se o autor não cumprir o 

comando judicial. Assim, o descumprimento da ordem de emenda à inicial 

dá ensejo ao seu indeferimento. (Ap 158935/2016, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017). Desta sorte, 

concluo que não há outra sorte a esta ação senão o indeferimento da 

petição inicial. Ante o exposto, com lastro no parágrafo único do art. 321 e 

no art. 485, I, ambos do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Sem custas e 

honorários advocatícios. Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquive-se. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003064-07.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL JACKSON DE LIMA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003064-07.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MICHAEL JACKSON DE LIMA SANTOS Vistos, Trata-se de demanda em 

que o polo ativo desistiu do procedimento antes do recebimento da inicial. 

É o relato do necessário. Fundamento e decido. Considerando a ausência 

de formação da relação processual, homologo o pedido de desistência 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e extingo o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Consigno que não houve inclusão de restrição judicial 

sobre o veículo, razão pela qual deixo de adotar diligência para sua 

retirada. Sem honorários. Custas pelo polo ativo. Com a desistência do 

prazo recursal, certifique-se o transito em julgado imediatamente e 

arquive-se. P.I.C. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002857-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIANE PERES BARRETO RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002857-08.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

FRANCIANE PERES BARRETO RIBEIRO Vistos, Trata-se de demanda em 

que o polo ativo desistiu do procedimento antes do recebimento da inicial. 

É o relato do necessário. Fundamento e decido. Considerando a ausência 

de formação da relação processual, homologo o pedido de desistência 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e extingo o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Consigno que não houve inclusão de restrição judicial 

sobre o veículo, razão pela qual deixo de adotar diligência para sua 

retirada. Sem honorários. Custas pelo polo ativo. Havendo o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquive-se. P.I.C. Cristiane Padim da Silva Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000600-44.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WINNER MINERACAO E COMERCIO LTDA - ME (REQUERENTE)

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

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000600-44.2016.8.11.0007 

REQUERENTE: WINNER MINERACAO E COMERCIO LTDA - ME Vistos, O 

Departamento Nacional de Produção Mineral, por meio do ofício requisitório 

n.º 208/2016 – CAD/SUP/DNPM-MT, instaurou processo de avaliação 

judicial em favor de Winner Mineração e Comércio Ltda. – ME para a 

pesquisa de minério de ouro no Município de Carlinda. Anexou o Alvará n.º 

15679/2015 expedido pelo DNPM, bem como o Plano Único de Pesquisa 

Mineral de fls. 6/22. Antes de receber a inicial, determinou-se o 

recolhimento de custas por de Winner Mineração e Comércio Ltda. – ME e 

a indicação dos proprietários e/ou posseiros da área a ser pesquisada. 

Contudo, mesmo após intimação via postal enviada no endereço informado 

(fl. 3, item 4), as determinações não foram cumpridas, como certificado à 

fl. 29. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Nos termos do 

inciso X, do art. 27, do Decreto-Lei 227/1967, “X - As despesas judiciais 

com o processo de avaliação serão pagas pelo titular da autorização de 

pesquisa”. A jurisprudência nacional encampa o dever de pagamentos de 

custas processuais nesta espécie de procedimento. Vejamos: 49697749 - 

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ PARA PESQUISA DE AREIA E ARGILA EM 

PROPRIEDADE DE TERCEIROS. PROCESSO JUDICIAL INSTAURADO POR 

MEIO DE OFÍCIO DO DNPM PARA APURAÇÃO DE RENDA E INDENIZAÇÃO. 

ART. 37 E 38 DO CÓDIGO DE MINERAÇÃO (DECRETO Nº 62.934/1968). 

INÉRCIA DA TITULAR DO ALVARÁ DE PESQUISA, QUE NÃO PROMOVEU 

AS ATIVIDADES PERTINENTES À AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PELO 

DNPM. MOVIMENTAÇÃO DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS TERMOS 

DO ARTIGO 20, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso dos autos, o Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM), por força do artigo 38 do Decreto 

nº 62.934/1968 (Código de Mineração), solicitou ao juízo a quo a 

instauração de procedimento judicial para a apuração de renda e 

indenização decorrentes da autorização para atividade de pesquisa em 

propriedade de terceiros (alvará de pesquisa nº 12337/2010).2. A 

empresa pesquisadora não foi diligente em cumprir seus deveres 

decorrentes da permissão presente no alvará de pesquisa nº 12337/2010, 

como, por exemplo, a realização de acordo com os proprietários das 

áreas a serem pesquisadas com o objetivo de fixar o valor da renda e da 

indenização pelos danos eventualmente causados pelo projeto, conforme 

determinada o art. 37 do Código de Mineração (Decreto nº 62.934/1968).3. 

Na ocasião da audiência, a empresa titular do alvará de pesquisa 

manifestou sua falta de interesse no prosseguimento do feito, razão pela 

qual, o magistrado de origem, após a anuência do requerido, homologou a 

desistência da ação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, 

condenando a apelante em custas processuais e honorários advocatícios. 

4. In casu, verifica-se que a inércia da empresa pesquisadora repercutiu 

no envio do ofício nº 0747/2011 - Sr pelo DNPM/ES ao juízo de primeiro 

grau, comportamento este que deu causa à movimentação do judiciário. 

Precedente do TJAL. Sendo assim, à mira do princípio da causalidade, 

impõe-se à CATTEGRAN GRANITOS DO Brasil Ltda. ME a responsabilidade 

pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, tal 

como arbitrado pelo juiz sentenciante, que o fixou, com fulcro no art. 20, § 

4º do CPC/1973, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando o grau de 

zelo profissional. Precedentes deste egrégio Tribunal. 5. Recurso 

conhecido e improvido. (TJES; APL 0002101-86.2011.8.08.0014; Segunda 

Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 14/06/2016; 

DJES 22/06/2016). Neste esteio, a ausência de recolhimento das custas 

de ingresso enseja o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 

290, do CPC, “in verbis”: “Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito 

se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.” 

Desta feita, com fulcro nos arts. 290 e 485, I, ambos do CPC, extingo o 

feito sem resolução de mérito e determino o cancelamento da distribuição. 

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. P. I. C. Cristiane 

Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001336-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DONDONI (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE CARLINDA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001336-28.2017.8.11.0007 

AUTOR: ANTONIO DONDONI RÉU: MUNICIPIO DE CARLINDA, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Antonio Dondoni ajuizou demanda em face do 

município de Carlinda e do Estado de Mato Grosso, objetivando sua 

remoção para hospital com suporte em UTI e médico cirurgião neurologista, 

mediante UTI AÉREA. Narrou que em decorrência de uma queda de dois 

metros de altura, que impactou sua cabeça, ingressou no hospital regional 

com quadro de trauma na coluna cervical (choque medular), necessitando 

de avaliação por cirurgião neurologista e de internamento em UTI. Como o 

município não possui médicos com a especialidade nem leitos de UTI, 

registrou a imprescindibilidade de transferência por meio de UTI aérea. 

Alegou que estava regulado sem previsão de data para o transporte. 

Entendendo presentes os requisitos, pediu antecipação de tutela de forma 

liminar e juntou documentos. O feito foi distribuído no plantão judiciário, 

tendo a magistrada plantonista recebido a inicial e deferido o pedido liminar 

(fls. 38/41), nos seguintes termos: “(...) DEFIRO a antecipação liminar da 

tutela, a fim de que o Município de Carlinda(MT) e o Estado de Mato Grosso 

garantam ao paciente ANTONIO DONDONI, IMEDIATAMENTE, a sua 

transferência, mediante UTI AÉREA, para unidade de hospitalar da rede 

pública ou rede privada, a fim de submete-lo a avaliação médica 

especializada em neurologia/traumatologia, bem como realize todos os 

exames/tratamentos/intervenções que se fizerem necessário conforme o 

caso, conforme recomendação médica, visto que se trata de tutela do bem 

maior que é a vida (...)”. Citado, o Estado apresentou contestação às fls. 

63/70, oportunidade em que alegou ausência do parecer do NAT, sua 

ilegitimidade, pois existe consórcio intermunicipal para gestão da saúde 

nesta região, razão pela qual o denunciou à lide e ausência de 

comprovação da hipossuficiência financeira da parte autora para custear 

as medidas pleiteadas; e, no mérito, requereu a improcedência total dos 

pedidos. Trouxe documentos com a contestação que revelaram que a 

liminar foi cumprida durante os dias 17/05/2017 a 30/05/2017, tendo sido 

realizada cirurgia no dia 26/05/2017 (fl. 73). Na certidão de fl. 76 foi 

registrado que o Município de Carlinda, apesar de citado, não apresentou 

resposta no prazo legal. Impugnação à contestação carreada às fls. 

78/84. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Da revelia do 

Município de Carlinda. Mesmo devidamente citado na pessoa de seu 

procurador, o Município de Carlinda não apresentou resposta durante o 
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lapso temporal concedido, razão pela qual decreto sua revelia sem o 

reconhecimento dos efeitos. Da impossibilidade de cumprimento da liminar 

por ausência de parecer do NAT. O ente requerido apresentou julgados e 

normas que ilustraram a recomendação de que a decisão de tutela 

provisória de caráter liminar fosse subsidiada por parecer do Núcleo de 

Apoio Técnico e alegou que a inexistência do relatório impedia o 

cumprimento da medida liminar. Contudo, o que existe é apenas uma 

recomendação, sendo certo que restou consignado no referido 

documento foi que a coleta do perecer deveria ser efetivada quando 

possível. No caso em tela a magistrada justificou a impossibilidade e 

decidiu, nos termos da sua independência. Ademais, restou claro que 

tutela de urgência deferida nestes autos foi cumprida, não sendo caso de 

descumprimento. Com tais considerações, concluo que a matéria não 

merece acolhimento. Da denunciação à lide e da ilegitimidade passiva ad 

causam do Estado de Mato Grosso. O requerido alegou que possui 

responsabilidade apenas subsidiária, e não solidária, em relação aos 

municípios que aderiram à Programação Pactuada e Integrada da 

Assistência em Saúde, motivo pelo qual entendeu que não deveria compor 

o polo passivo desta demanda. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal 

assentou em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida 

que a responsabilidade dos entes públicos na prestação de serviços de 

saúde é solidária, senão vejamos: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO 

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. 

LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 

16-03-2015 ). A partir destas considerações, rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva e mantenho o Estado de Mato Grosso no feito. No que 

tange à denunciação da lide do Consórcio Intermunicipal de Saúde da 

Região do Alto Tapajós, não vislumbro adequação às regras processuais 

dispostas nos arts. 125 e seguintes do CPC, reputando incabível o 

deferimento desta intervenção de terceiro. Para corroborar o entendimento 

apresentado, transcrevo as seguintes ementas: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SAÚDE. Decisão que indefere a denunciação da lide ao 

Estado. Pretensão de reforma. Impossibilidade. 1) Responsabilidade 

solidária de todos os entes da federação. 2) Inteligência dos arts. 23, II e 

196, da CF, e da Lei 8.080/90. 3) Entendimento pacífico deste eg. Tribunal 

(S. 29 e 37) e das Cortes Superiores. 4) Inaplicável o art. 70, III, do CPC. 5) 

Ausência de violação do que decidido no RE 855.178 RG/SE. RECURSO 

NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21746662420158260000 SP 

2174666-24.2015.8.26.0000, Relator: Alves Braga Junior, Data de 

Julgamento: 03/11/2015, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

07/11/2015). 62312823 - APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTOS. Parte autora que é 

portadora da doença de Gaucher, necessitando fazer uso do 

medicamento IMIGLAUCERASE 400u. Legitimidade do Estado do Rio de 

Janeiro. Impossibilidade de denunciação da lide à União. Obrigação de 

fornecer os medicamentos que é dever comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. Solidariedade. Enunciado nº 65 da 

Súmula desta E. Corte. Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal 

dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser prestado 

através de um Sistema Único de Saúde. Ao Poder Público cabe formular e 

implantar políticas sociais e econômicas que garantam aos cidadãos o 

acesso universal e igualitário à assistência à saúde. Apesar da notória 

deficiência de verbas orçamentárias para fazer frente às despesas 

geradas para a consecução dos direitos sociais, em razão do seu caráter 

prestacional, quando a se trata da manutenção ou a salvação da vida 

humana, impõe-se ao ente público o dever de prestar todos os esforços 

necessários à preservação da vida. Questões de ordem financeira e de 

políticas públicas apresentadas, apesar de relevantes, que não devem 

prevalecer quando está em jogo o direito à saúde. (...) (TJRJ; APL-RNec 

0006933-18.2010.8.19.0039; Paracambi; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. 

Des. Carlos Jose Martins Gomes; DORJ 15/12/2017; Pág. 505). Com base 

nos entendimentos jurisprudenciais e nas normas esposadas, rejeito as 

preliminares e indefiro o pedido de denunciação da lide. Do mérito. Não há 

necessidade de dilação probatória no caso em testilha, pois o cerne da 

questão é unicamente de direito e os documentos trazidos aos autos dão 

suporte a um seguro desate do litígio. Sendo assim, na forma preconizada 

no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Compulsando os autos, observo que a demanda foi 

proposta em favor de pessoa hipossuficiente e necessitada de 

atendimento médico, com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso 

e o município de Carlinda/MT ao fornecimento gratuito do necessário para 

a manutenção da sua vida. Iniciando a fundamentação, insta salientar que 

a concretização do dever de proteção e defesa à saúde foi tema tratado 

pelo artigo 23, inciso II da Constituição Federal, que estabeleceu tratar-se 

de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios “cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia 

das pessoas portadoras de deficiência”. Este comando constitucional foi 

reforçado pelo disposto no artigo 198, caput e § 1º, pois em ambos existe 

menção direta ou indireta da responsabilidade conjunta dos entes 

federativos. Ademais, “... a Constituição alude a sistema único, 

pressupondo, por evidente, a integração cooperativa de todos os entes 

federativos para a sua concretização.”. (DALLARI, Sueli Gandolfi. JÚNIOR, 

Vidal Serrano Nunes. Direito Sanitário. Ed. Verbatim. São Paulo, 2010. pg. 

103). A responsabilidade conjunta dos entes federativos à prestação de 

serviços de saúde traduz-se em uma responsabilidade solidária, levando 

aos cidadãos o direito de escolha, que fica ao seu inteiro critério, do ente 

público perante o qual deseja demandar. O artigo 196 da Constituição 

Federal ergue a SAÚDE UM DIREITO A TODOS E DEVER DO ESTADO. Em 

harmonia com esse preceito, existem inúmeros dispositivos legais a 

amparar o direito à vida e à saúde (arts. 6º e 198 da Constituição Federal, 

art. 223, I e V da Constituição Estadual, Lei nº 8.080/90, art. 6º, I, “d”). 

Como amplamente sabido, o direito à saúde deve ser garantido pelo Estado 

(sentido amplo) de forma irrestrita, inclusive com o fornecimento gratuito 

de medicamentos e insumos, a portadores de doenças que deles 

necessitem, desde que prescritos por profissional habilitado. Inexiste 

ofensa ao princípio da independência dos Poderes. O Estado não pode 

recusar o cumprimento de seu dever, sob a alegação de ausência de 

recursos orçamentários ou por se tratar, como querem alguns, de normas 

programáticas, cuja aplicação dependa de planos ou programas de 

atuação governamental. Havendo indicação da necessidade dos 

procedimentos médicos apontados na exordial, indicado por profissional 

que assiste ao paciente, não há fundamento legal para, com base em 

protocolo disciplinador de generalidades, afastar-se a obrigação, quando 

existe prescrição médica. Ademais, somente o médico responsável pelo 

tratamento da parte requerente tem responsabilidade e competência para 

prescrever o que é mais adequado à sua saúde. Nesse sentido, julgados 

do nosso Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTO E SUPLEMENTO 

ALIMENTAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – 

PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO FEITO – AFASTADA – NECESSIDADE DO TRATAMENTO 

PRESCRITO AO MENOR – DEVER DE FORNECER – APELO DESPROVIDO. É 

de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes 

públicos, é firme o entendimento de que tanto a União, como também, o 

Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e 

são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer 

cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, 

conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CF. O magistrado 

está autorizado a julgar antecipadamente a lide, quando a questão de 

mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência. REEXAME NECESSÁRIO – 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO 

CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DO 

MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – NECESSIDADE DO 

TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO – COMPROVADO – SENTENÇA 

RATIFICADA. A repartição de competências na prestação de serviços de 

assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a 

União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que 

estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na 

solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na 

possibilidade de o Autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de 

ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a 

vida. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes 

públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, e 

cirurgias, em todos os graus de complexidade, além de dispensação de 

medicamentos, necessários ao cidadão que deve receber, do gestor, 
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incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). (Apelação / Remessa 

Necesária 171584/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/04/2017, Publicado no DJE 

19/04/2017). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

DIREITO À SAÚDE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

MUNICÍPIO - REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS - RESERVA DO POSSÍVEL - NÃO CABIMENTO – 

PRECEDENTES DO STF E TJMT - APELO DESPROVIDO. O direito à vida e à 

saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de 

consultas e internações, realização de exames e cirurgias, em todos os 

graus de complexidade e dispensação de medicamentos, indispensáveis 

ao cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção 

(CR/1988, Art. 196). A Lei nº 8.080/1990, que dispõe sobre o Sistema 

Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as 

condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que 

constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras 

providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes 

federados fornecê-los e custeá-los. A cláusula da “reserva do possível” – 

ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não deve 

ser invocada, pelo Município, com a finalidade de exonerar-se, 

dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, 

notadamente quando dessa conduta governamental negativa puder 

resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais 

impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. (STF, RE 

956475/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 12.5.2016). In casu, devem 

o Estado e o Município Requeridos, de forma solidária com o Estado, 

fornecer tratamento de saúde indispensável ao Autor menor, portador de 

quadro de Retinopatia da Prematuridade, Grau 3 e doença “plus” em 

ambos os olhos – CID H32.1, enquanto houver necessidade, mediante 

prescrição médica. Recurso desprovido. (Ap 165648/2016, DRA. FLAVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/02/2017, Publicado no DJE 

16/03/2017). Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para CONDENAR O 

ESTADO DE MATO GROSSO E O MUNICÍPIO DE CARLINDA a fornecerem, 

enquanto for necessário, o atendimento médico e medicamentos à 

ANTONIO DONDONI. DIANTE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO 

ART. 300 DO CPC, MANTENHO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ANTERIORMENTE CONCEDIDA. Sem custas e honorários. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se. P. I. C. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002356-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA MANDADO DE INTIMAÇÃO , 22 de dezembro de 2017. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho. Nº DO PROCESSO: 1002356-54.2017.8.11.0007 VALOR DA 

CAUSA: R$ 25.999,60 ESPÉCIE: PETIÇÃO (241) Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - MT17972/O 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO 

DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 3ª VARA DE ALTA FLORESTA (66) 

35123600

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1002759-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR MARTINS DA SILVA - ME (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 

056/2007-CGJ, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do 

advogado da parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de ID 

11068353 . Alta Floresta/MT, 10 de janeiro de 2018. MIRIAM RODRIGUES 

DA SILVA Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002360-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID INACIO TARDIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte AUTORA, 

na pessoa do seu Procurador, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) 

dias, acerca da petição do requerido (ID do documento: 11303013), que 

informa o pagamento da dívida com a juntada da guia e do comprovante de 

depósito judicial realizado no dia 10/01/2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002143-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. (REQUERENTE)

W. A. V. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte AUTORA, 

na pessoa do seu Procurador, para, querendo, no prazo de 15(quinze) 

dias, impugnar a contestação, bem como manifestar-se acerca das 

respostas dos bancos juntados nesta ação.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001369-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA BRICATTE DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDEBRANDO BRICATTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 

056/2007-CGJ, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da 

parte AUTORA, na pessoa do seu Procurador, por todo o conteúdo da 

decisão ID 10800934, para, no prazo de quinze (15) dias, manifestar-se 

acerca do interesse na produção de outros meios de provas, justificando 

a sua pertinência. MIRIAM RODRIGUES DA SILVA Técnica Judiciária 

ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 3ª VARA DE ALTA FLORESTA 

E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 35123600
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001912-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT0016612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. F. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 

056/2007-CGJ, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da 

parte AUTORA, na pessoa do seu Procurador, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, impugnar a contestação, bem como manifestar-se 

sobre o relatório psicossocial. MIRIAM RODRIGUES DA SILVA Técnica 

Judiciária ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 35123600

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001795-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JARI GARCIA DE ARAUJO (AUTOR)

EDUARDO BELTRAN DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE SANTANA OAB - MS11705 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO SILVA CARVALHO (RÉU)

JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 

056/2007-CGJ, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da 

parte AUTORA, na pessoa do seu Procurador, por todo o conteúdo da 

decisão ID 11211086, para, no prazo de 15 (quinze) dias cumpra a 

determinação retro, sob pena de extinção do feito, sem resolução do 

mérito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000601-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOI CONTINI OAB - RS35912 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE VITORAZZO DE OLIVEIRA (RÉU)

CLAUDIA CRISTINA GALVAO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

056/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do 

advogado da parte autora, para, no prazo de 05(cinco) dias, efetuar o 

recolhimento da diligência referente à Condução do Sr. Oficial de Justiça, 

objetivando, assim, o cumprimento da decisão ID 9879585. A guia para 

pagamento da diligência poderá ser emitido através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br, no banner 

“Emissão de Guias Oline”), regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 – 

CGJ. O comprovante de pagamento deverá ser juntado nos autos no 

prazo de 05(cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001260-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

056/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do 

advogado da parte autora, para, no prazo de 05(cinco) dias, efetuar o 

recolhimento da diligência referente à Condução do Sr. Oficial de Justiça, 

objetivando, assim, o cumprimento da decisão ID 9954066. A guia para 

pagamento da diligência poderá ser emitido através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br, no banner 

“Emissão de Guias Oline”), regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 – 

CGJ. O comprovante de pagamento deverá ser juntado nos autos no 

prazo de 05(cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001289-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1001289-54.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JOAO MARIA BATISTA DE OLIVEIRA Vistos. Considerando que a parte 

autora recolheu as custas e taxa judiciária, quedando-se inerte quanto à 

comprovação da mora da parte requerida, determino a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove a mora do devedor, 

sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo acima, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Alta Floresta, MT, 29 de 

maio de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001289-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

056/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do 

advogado da parte autora, para, no prazo de 05(cinco) dias, efetuar o 

recolhimento da diligência referente à Condução do Sr. Oficial de Justiça, 

objetivando, assim, o cumprimento da decisão ID 10014105. A guia para 

pagamento da diligência poderá ser emitido através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br, no banner 

“Emissão de Guias Oline”), regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 – 

CGJ. O comprovante de pagamento deverá ser juntado nos autos no 

prazo de 05(cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002160-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. UTSUNOMIYA - COMERCIO - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA SIEBERT UTSUNOMIYA OAB - 867.947.521-15 (REPRESENTANTE)

LOURDES VOLPE NAVARRO OAB - MT0006279A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 

056/2007-CGJ, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da 

parte EMBARGANTE , na pessoa do seu Procurador, por todo o conteúdo 

da decisão ID 9981566, para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a 

inicial nos termos do art. 319, inciso II do NCPC (ausência de endereço 

eletrônico da parte autora), sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

§ Único do NCPC).
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 133057 Nr: 6792-44.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugenio Avelino Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edenicio Avelino Santos - 

OAB:15525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora e 

condeno o INSS:a) a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, 

desde a data de apresentação do administrativo, aos 23/06/2015 – fl. 86, 

com renda mensal de um salário-mínimo;b) a efetuar o pagamento das 

parcelas retroativas quanto ao benefício ora concedido, devendo incidir 

juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação e correção monetária 

pelos índices oficiais de poupança desde o vencimento de cada parcela;c) 

concedo à parte Autora a antecipação dos efeitos da tutela, devendo o 

INSS implementar o benefício da aposentadoria por invalidez no prazo de 

60 (sessenta) dias, contados de sua ciência desta sentença;d) Condeno o 

INSS ao pagamento dos honorários periciais, fixados em R$ 200,00 

(duzentos reais) a serem requisitados através da AJG. Intime-se o sr. 

médico perito para que realize seu cadastramento no sistema de 

Assistência Judiciária Gratuidade via on line ou mediante o auxílio da 

gestora desta Secretaria, através da apresentação de seus documentos 

pessoais e funcionais; e) Concedo à parte autora os benefícios da Justiça 

gratuita, conforme pleiteado; f) Condeno o INSS ao pagamento dos 

honorários advocatícios em 10% sobre as prestações vencidas até a 

prolação da sentença), observando-se a regra cunhada na Súmula 111 do 

STJ, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Nos termos da Seção 17, itens 

6.17.1., 6.17.1.1.6.17.1.6. e 6.17.1.7. da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome do Segurado: Eugenio Avelino Santos; 

beneficio concedido: Aposentadoria por invalidez; renda mensal: um 

salário mínimo; data do inicio do benefício: data da apresentação do pedido 

administrativo, 23/06/2015 – fl. 86; prazo para autarquia cumprir a 

sentença: 60 (sessenta) dias para o seu cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104682 Nr: 6523-10.2012.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDER PADUA MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

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

OAB:3719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de Embargos à Execução Fiscal proposta por Vander Pádua 

Melo em face de Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, às fls.62/64 a parte Embargante informou o 

pagamento da dívida da ação de execução fiscal em apenso ID n. 103364. 

Na sequência, oportunizou-se a Embargada manifestar-se, todavia, 

apesar de intimada, quedou-se inerte cf. certidão de fl.68.

 Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Embargante liquidou o saldo devedor 

da ação fiscal em apenso, verifica-se a perda do objeto dos presentes 

Embargos À Execução Fiscal e, em conseqüência, julgo EXTINTO o 

processo, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil.

 Condeno a parte Embargante ao pagamento de eventuais custas e 

despesas pendentes.

 Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 18700 Nr: 3367-63.2002.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gervandre Soldá, Gervasio Soldá, Delir Soldá, Rosely 

Soldá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos de Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Silveira Silvério - 

OAB:10516/MT, Sueli Silveira - OAB:3634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18450-O/MT, Alessandro Friedrich Saucedo - OAB:MT 6315, 

José Celso Carneiro Junqueira - OAB:2215/MT, Sandro Nasser 

Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

1) Tendo em vista a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, no agravo de instrumento interposto contra a decisão de fl. 

1.189 (fls. 1.176/1.177), DETERMINO a suspensão da decisão agravada 

até julgamento final daquele recurso.

2) CERTIFIQUE-SE a Senhora Gestora acerca da existência de pedido de 

informações proveniente do agravo de instrumento de fls. 1.176/1.177. 

Havendo requerimento de informações, voltem-me os autos imediatamente 

conclusos.

3) Outrossim, CUMPRA-SE a Secretaria de Vara com o determinado no 

iem”4” da decisão de fls. 1.158/1.159.

4) Tocante ao pleito da parte exequente de fls. 1.159/1.161, de 

adjudicação dos bens sob as matrículas nº 6.188, 6747, 5.650 e 4.808, 

considerando que os referidos bens constam em nome da ex-esposa do 

executado, conforme se infere das matrículas carreadas às fls. 

1.090/1.097, considerando ainda, que pendente de trânsito em julgado a 

sentença prolatada na ação Rescisória nº 17774/2013, e, por fim, 

considerando ser beneficiária da justiça gratuita a parte exequente, o que 

impossibilita de se prestar caução suficiente e idônea, conforme determina 

o art. 520, IV, do CPC, DEFIRO citado pleito após a comprovação pela parte 

exequente do trânsito em julgado daquela sentença.

Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124853 Nr: 2283-70.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias dê prosseguimento ao feito (recolha a diligência do Oficial de 

Justiça), sob pena de extinção sem resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131086 Nr: 5744-50.2015.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Fernandes Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Duque Dabus - 

OAB:248505/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê 

prosseguimento ao feito sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132714 Nr: 6649-55.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdOS, LOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, Milton dos Santos Souza Junior - OAB:19385/O, 

Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wandacy Veloso Soares 

Botelho - OAB:12600/AL

 Certifico ter feito anotação nos dados da parte devedora, referente às 

custas processuais, conforme disposto no artigo 467 da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 27210 Nr: 3683-42.2003.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima do Amaral, Honorino do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Orlando, Olindo de Leon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B, Paulo Moreli - OAB:13052/PR, Rafael Barion de Paula - 

OAB:11.063-A, Ronan Pagnani Trujillo - OAB:OAB/MS 9.314, Sérgio 

Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT

 Ante o exposto, por se tratar de instrumento inadequado para alterar a 

decisão embargada, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos às fls. 172/177, com fundamento nos artigos 

1.022 e seguintes do Código de Processo Civil.Por conseguinte, mantenho 

a decisão atacada pelos seus próprios fundamentos.Intimem-se. Preclusa 

esta decisão, voltem-me conclusos para análise do petitório de fls. 

447/448.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 41383 Nr: 1674-05.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ipanema Fomento Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gonçalves Medeiros Júnior - (Alta 

Leilões), João Gonçalves Medeiros Júnior, Edilson Gonçalves Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Calvoso Carvalho de 

Mendonça - OAB:6.173/MT, Roberto Cavalcante Batista - 

OAB:5.868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Torquete Barbosa - 

OAB:9.127/MT, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:3719/MT, Eletana Targino 

da Silva - OAB:22952/O /MT

 Vistos.

Considerando-se que a solução consensual dos conflitos é sempre 

recomendável, DEFIRO o pedido de fl. 526v e DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 07 de março de 2018 às 15:30 horas, a ser 

realizada junto ao Gabinete da 3ª Vara desta Comarca.

Após, DEFIRO o pedido de fl. 526v, item “2” e determino que a exequente, 

no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos os cheques números 

000600 e 000601, Banco Bradesco S/A, emitidos por Taymara Martins 

Pereira, visando definir o “quantum debeatur”.

Por fim, certifique-se o decurso do prazo para o cumprimento da decisão 

de fl. 520 e conclusos após certificar-se a intimação das partes, nas 

pessoas de seus patronos para o comparecimento à audiência ora 

designada.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58977 Nr: 3579-74.2008.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ferreira Nunes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Andréa do Amaral de 

Paula - OAB:MT/11.543-A, Rafael Barion de Paula - OAB:11063-B/MT, 

Sérgio Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...) ISTO POSTO, DOU PROVIMENTO parcial aos Embargos de 

Declaração opostos para RETIFICAR o dispositivo da sentença 

embargada, para o fim de determinar que seja ABATIDO do montante a ser 

pago pelo INSS o interregno de 23/08/2010 a 31/08/2017, tendo em vista o 

exercício de atividade laboral com o recebimento de salários por parte da 

Autora/embargada nesse período.Ainda, determino seja realizada a 

COMPENSAÇÃO dos valores JÁ PAGOS, em razão da implantação do 

benefício, em razão da concessão da TUTELA DE URGENCIA, aos 

01/09/2012.No mais, mantenho a sentença embargada em sua 

integralidade.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94933 Nr: 3236-73.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Miguel Angel Ricca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB Leasing S. A. Arrendamento Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT/10.661

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

requerida para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 5554,18 (quinhentos e cinquenta e quatro 

reais com dezoito centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 236. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais com oitenta e cinco centavos) 

para recolhimento da guia de custas e R$ 177,33 (cento e setenta e sete 

reais com trinta e tres centavos) para guia de taxa Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o 

valor da taxa. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome da parte a protesto (Provimento 88/2014-CGJ) e 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110235 Nr: 5798-84.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderlei Aparecido Zunto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco HSBC Bamerindus do Brasil S/A, HSBC 

Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Sergio Ghiraldi - 

OAB:17.949/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico ter feito anotação nos dados da parte devedora, referente às 

custas processuais, conforme disposto no artigo 467 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113412 Nr: 1946-18.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helene Elias Bassil Ayoub (Myrian Ayoub 

Danielides Decorações), Helene Elias Bassil Ayoub, Myrian Hanna Ayoub 

Danielides, George Danielides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, Renato Chagas Correa da Costa - 

OAB:5871-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Indefiro o pedido de fl.81, tendo em vista às certidões dos oficiais de 

justiça constantes as fls.74-v e 80, onde se verifica que as partes 

requeridas não foram devidamente citadas.

Desta feita, intime-se a parte requerente para no prazo de 15 (quinze) dias 

requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130881 Nr: 6204-37.2015.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OI Móvel S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Alta 

Floresta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por se tratar de instrumento inadequado para alterar a 

sentença embargada, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos às fls. 172/177, com fundamento nos artigos 

1.022 e seguintes do Código de Processo Civil.Por conseguinte, mantenho 

a sentença atacada pelos seus próprios fundamentos.Intimem-se. 

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144061 Nr: 5225-41.2016.811.0007

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdSNdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Tarsitano Armoa 

Belucio Gaetano - OAB:23.686/MT, Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT, Regina da Silva Souza - OAB:22876/O, Sidnei 

Tadeu Cuissi - OAB:OAB/MT 17252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar os(a) patronos(a) das 

partes para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 2.620,00 (dois mil e seiscentos e vinte 

reais), sendo R$ 1.310,00 (um mil e trezentos e dez reais), para cada 

parte, a que foram condenados nos termos da r. sentença de folha 124. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo para cada parte R$ 

655,00 (seiscentos e cinquenta e cinco reais) para recolhimento da guia 

de custas e R$ 655,00 (seiscentos e cinquenta e cinco reais) para guia de 

taxa Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o 

valor da taxa. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do autor a protesto/Divida Ativa (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 1961 Nr: 195-89.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lemos & Cia Ltda

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola De Carli - 

OAB:9469/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de execução proposta pelo Banco do Brasil em desfavor 

de Lemos & Cia Ltda.

 Entre um ato e outro do processo, a parte autora fora intimada 

pessoalmente e através de seu patrono, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicasse o valor atualizado do débito, bem como bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção.

 Na sequência, fora acostada certidão de intimação do patrono, bem como 

AR constando a assinatura da parte autora cf. fls.211 e 214v.

 Certidão de decurso de prazo sem manifestação da parte autora, fl. 214.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

 Verifico que a parte Autora quedou-se inerte no atendimento de seu 

dever processual, em flagrante abandono da causa.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas e honorários pela parte exequente.

 Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47013 Nr: 6508-51.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeseik Laminados da Amazônia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Friedrich 

Saucedo - OAB:MT 6315, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018 e, considerando que esta 

Magistrada gozará férias no período de 09 de janeiro a 08 de fevereiro de 

2017, devolvo os presentes autos à Secretaria da 3ª Vara desta Comarca 

sem proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos 

processuais estarão suspensos no período de recesso forense, nos 

termos do Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso.

Findo o período de férias, voltem os autos conclusos imediatamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 8607 Nr: 49-92.1990.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCdM, WRC, ER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDdM-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN MARTINS DA SILVA - 

OAB:9166-N/MT, Fabiano Penalva Verdolin - OAB:11066, Mauricio 

Nogueira Júnior - OAB:MT 5169, Sálua Gazali - OAB:6.278/MT, 

Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018 e, considerando que esta 

Magistrada gozará férias no período de 09 de janeiro a 08 de fevereiro de 

2017, devolvo os presentes autos à Secretaria da 3ª Vara desta Comarca 

sem proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos 

processuais estarão suspensos no período de recesso forense, nos 

termos do Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso.

Findo o período de férias, voltem os autos conclusos imediatamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57859 Nr: 2421-81.2008.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zamir José Mendes, Miguel Antonio Mendes, Eliana 
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Regina Cecconello Mendes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018 e, considerando que esta 

Magistrada gozará férias no período de 09 de janeiro a 08 de fevereiro de 

2017, devolvo os presentes autos à Secretaria da 3ª Vara desta Comarca 

sem proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos 

processuais estarão suspensos no período de recesso forense, nos 

termos do Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso.

Findo o período de férias, voltem os autos conclusos imediatamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 139720 Nr: 2795-19.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro José Antonio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

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

Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018 e, considerando que esta 

Magistrada gozará férias no período de 09 de janeiro a 08 de fevereiro de 

2017, devolvo os presentes autos à Secretaria da 3ª Vara desta Comarca 

sem proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos 

processuais estarão suspensos no período de recesso forense, nos 

termos do Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso.

Findo o período de férias, voltem os autos conclusos imediatamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141470 Nr: 3776-48.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jhonatas Gomes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Rosseto Sanches - 

OAB:19.142 OAB/MT, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/O, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

Procurador(a) das partes acerca da perícia médica designada para o dia 

06/01/208, às 10h20min, que será realizada no Hospital Geral de Alta 

Floresta/MT, no setor H.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 25256 Nr: 2591-29.2003.811.0007

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Vicente da Silva

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pleito retro, vez que a referida indicação deve ser requerida 

administrativamente.

Outrossim, intime-se o requerente para efetuar o recolhimento da diligência 

do oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51717 Nr: 4007-90.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sergio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Lourdes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018 e, considerando que esta 

Magistrada gozará férias no período de 09 de janeiro a 08 de fevereiro de 

2017, devolvo os presentes autos à Secretaria da 3ª Vara desta Comarca 

sem proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos 

processuais estarão suspensos no período de recesso forense, nos 

termos do Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso.

Findo o período de férias, voltem os autos conclusos imediatamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 71128 Nr: 4099-63.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Cavagnoli, Arisnir Maria de Campos 

Cavagnoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eucatur Empresa União Cascavel de 

Transportes e Turismo Ltda, Companhia Mutual de Seguros Ltda, 

Superintendência de Seguros Privados-SUSEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Araújo Siqueira - 

OAB:39549/PR, Eduardo Rodrigo Colombo - OAB:42782/PR, FÁBIO 

NUNES NEVES DE ARAÚJO - OAB:18415/O, GABRIEL SANTOS 

ALBERTTI - OAB:44655, Jônatas Casalli Betto - OAB:47.789/PR, 

Pedro Roberto Romão - OAB:209551/SP, PÉRICLES GONÇALVES 

FILHO - OAB:RJ119.383, RAFAEL WERNWCK COTTA - OAB: MT18415, 

Ramiro de Lima Dias - OAB:12504/PR, Rodrigo Cesar Caldeira - 

OAB:35461/PR, Vilson Barozzi - OAB:6791-B/MT

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018 e, considerando que esta 

Magistrada gozará férias no período de 09 de janeiro a 08 de fevereiro de 

2017, devolvo os presentes autos à Secretaria da 3ª Vara desta Comarca 

sem proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos 

processuais estarão suspensos no período de recesso forense, nos 

termos do Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso.

Findo o período de férias, voltem os autos conclusos imediatamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 71201 Nr: 4172-35.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATILAINE DA SILVA BIAZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Marcelo Ambrosio Cintra - OAB:8.934 MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO D SILVA JUNIOR - OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 
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de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018 e, considerando que esta 

Magistrada gozará férias no período de 09 de janeiro a 08 de fevereiro de 

2017, devolvo os presentes autos à Secretaria da 3ª Vara desta Comarca 

sem proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos 

processuais estarão suspensos no período de recesso forense, nos 

termos do Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso.

Findo o período de férias, voltem os autos conclusos imediatamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108974 Nr: 4432-10.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odercio de Paula Ribeiro, Julio Pelissari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourdes Maria Pelissari - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:8341-MT, Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Aparecida da 

Silveira Araujo da Silva - OAB:8.341 MT

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido de fls. 187/188, INTIME-SE a parte requerida 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos autos procuração em 

nome do Espólio de Lourdes Maria Pelissari, devidamente assinada pelo 

inventariante, tendo vista constar tão somente a referida parte no polo 

passivo da demanda e não haver nos autos, poderes outorgados à 

causídica subscritora de fls. 187/188.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 111321 Nr: 6953-25.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo de Almeida Jardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT, Eladio Miranda Lima - OAB:13.242-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das partes, por meio 

dos seus procuradores, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestar-se acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 12376 Nr: 1014-84.2001.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enerquímica - Produtos Quimicos Energia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frialto Ind. e Comércio de Alimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Marcelo Fassini - 

OAB:19113-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, a fim de que seja expedido o necessário à 

intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, via DJE, 

para que promova o andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

suprindo a falta nele existente, sob pena de extinção do processo (art. 

485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 14583 Nr: 101-68.2002.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Dibens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sebastião do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Gazzi - OAB:6028-A, 

Ricardo João Zanata - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador do 

REQUERENTE, para manifestação no prazo de 05(cinco) dias, requerendo 

o que de direito e o devido prosseguimento do feito, tendo em vista o 

decurso do prazo de suspensão requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116358 Nr: 4589-46.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Aparecida Rinaldo Larocca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB ALTA FLORESTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B, Erica Cristiane Iocca - OAB:MT/16.958-O, Salvador 

Peres Peres - OAB:6440-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso 

Cavalari - OAB:9.494 - MT

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, a fim de que seja expedido o necessário à 

intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, via DJE, 

para que promova o andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

suprindo a falta nele existente, sob pena de extinção do processo (art. 

485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138309 Nr: 2064-23.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Henrique de Lima Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, a fim de que seja expedido o necessário à 

intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, via DJE, 

para que promova o andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

suprindo a falta nele existente, sob pena de extinção do processo (art. 

485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 4849 Nr: 574-25.2000.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Antonio Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Bazzo Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Celso Carneiro Junqueira 

- OAB:2215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laércio Salles - 

OAB:4194-B/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença de medida cautelar de sequestro, 

proposta por Osmar Antonio Moreira em face de Domingos Bazzo Neto.

Entre um ato e outro do processo houve o impulsionamento dos autos com 

a finalidade de intimar o patrono do requerente para se manifestar no feito 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça (fl. 137).

Devidamente intimado o patrono do requerente, manteve-se inerte, 

conforme certidão de decurso de prazo à fl. 138.

 À fl. 139 esta Magistrada determinou a intimação pessoal do autor para se 

manifestar no feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito.
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 Após o decurso do prazo, verifica-se à fl. 143 que a correspondência 

fora devolvida, constando como desconhecido o endereço do destinatário.

 À fl. 144 o Patrono do autor se manifestou, informando que o mesmo 

mudou-se para outra Cidade, sem fornecer o seu novo endereço.

 É o relatório. Decido.

 Como se sabe, é dever da parte manter seu endereço atualizado nos 

autos, e o autor deixou de fornecer seu novo endereço. Por outro lado, 

determina o art. 274, parágrafo único, do CPC, que as intimações dirigidas 

no endereço declinado na inicial presumem-se válidas. Vejamos:

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

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

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

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

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

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço”.

 Assim, tendo em vista que a parte autora passou a residir em outro 

endereço sem informar ao Juízo, e ainda, a presunção de validade de sua 

intimação para dar o devido andamento no feito no antigo endereço, resta 

caracterizado o abandono da causa, razão que impõe a extinção do feito.

Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Condeno a parte requerente ao pagamento de possíveis custas.

P.R.I.C.

Transitado em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 46204 Nr: 5743-80.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Cleber Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224

 Vistos.

Em razão do recesso forense no período compreendido entre os dias 20 

de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 2018 e, considerando que esta 

Magistrada gozará férias no período de 09 de janeiro a 08 de fevereiro de 

2017, devolvo os presentes autos à Secretaria da 3ª Vara desta Comarca 

sem proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos 

processuais estarão suspensos no período de recesso forense, nos 

termos do Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso.

Findo o período de férias, voltem os autos conclusos imediatamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60822 Nr: 483-17.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Pazeli dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Junior - OAB:MT 

11.111-B, Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, a fim de que seja expedido o necessário à 

intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, via DJE, 

para que promova o andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, 

suprindo a falta nele existente, sob pena de extinção do processo (art. 

485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112285 Nr: 823-82.2014.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Senda Industria e Comércio de Cereais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

Procurador do requerente, para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme determinado no despacho/decisão de fl. 101.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 112763 Nr: 1359-93.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlo Stavarengo - 

OAB:21713/O-MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT, Valter 

Stavarengo - OAB:11665/MT, Wagner Jeferson Miranda - 

OAB:MT/19323-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eustaquio Inacio de Noronha 

Neto - OAB:12548

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das partes, por meio 

dos seus procuradores, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestar-se acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117890 Nr: 5856-53.2014.811.0007

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMC, FGMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jordana Boldori - 

OAB:13915/MT, Lenilson Souza de Assis - OAB:18.489/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão de decurso de prazo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 136050 Nr: 874-25.2016.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fidis S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daparé & Daparé Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Ferraria - OAB:253.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

Procurador do requerente, para manifestação no prazo de 15(quinze) 

dias, conforme determinado no despacho/decisão de fl. 223.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141502 Nr: 3800-76.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJdSR, TKSR, KdSVR, ASR, Roseli Aparecida de 

Souza, HSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tacito Valentin Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barella - 
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OAB:20.342/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

Procurador do exequente, para manifestação no prazo de 15(quinze) dias, 

acerca da justificativa apresentada pelo executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 48578 Nr: 664-86.2007.811.0007

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salathiel Ferreira de Sá Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento das custas processuais, juntando cópia do recolhimento nos 

autos, para posterior distribuição da Carta Precatória expedida nestes 

autos, nos termos do artigo 389 da CNGC, conforme segue: "As custas 

das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do 

Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo 

deprecante".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 70207 Nr: 3180-74.2010.811.0007

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Elias Dela Justina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariane Cardoso Macarevich - 

OAB:30264/RS, Rosângela da Rosa Corrêa - OAB:205.961-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Efraim Rodrigues Gonçalves 

- OAB:4156/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador do 

requerente, para manifestação, no prazo de 05(cinco) dias, haja vista o 

decurso do prazo de suspensão do feito deferido nesta ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 94572 Nr: 2839-14.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria Siqueira - 

OAB:18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador do 

requerente, para manifestação, no prazo de 05(cinco) dias, haja vista o 

decurso do prazo de suspensão do feito deferido nesta ação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 95727 Nr: 4107-06.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora e Engenharia Aço Forte Ltda - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C & R Assessoria Contábil S/S Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT, Sabino Ribeito Soares Neto - OAB:MT/10861-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Akerley da Silva - 

OAB:8930/MT, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das PARTES, por 

meio dos seus advogados, para manifestação acerca do retorno dos 

autos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como 

para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 100260 Nr: 1801-30.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvaldo Marques de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilceo Fabris

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton de Souza Arantes - 

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Silveira Silvério - 

OAB:10516/MT, Izabel Cristina Pimentel de Souza - OAB:20.966/DF, 

Luciana Moreira Bazilio Lima - OAB:44590/PR, Sérgio Luiz do 

Amaral - OAB:MT 13120-A

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para comparecer nesta Secretaria, com a finalidade 

de retirar a certidão para fins de averbação de bens, no prazo de 

05(cinco) dias, bem como no prazo de 10 (dez) dias da concretização, 

comunicar ao Juízo as averbações efetivadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 103860 Nr: 5607-73.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Antonio de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador do 

requerente, para manifestação, no prazo de 05(cinco) dias, haja vista o 

decurso do prazo de suspensão do feito deferido nesta ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 107056 Nr: 2403-84.2013.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. Financeira S/A C.F.I

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:15020-B/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador do 

requerente, para manifestação, no prazo de 05(cinco) dias, haja vista o 

decurso do prazo de suspensão do feito deferido nesta ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108005 Nr: 3418-88.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Alves de Lira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

Procurador(a) das partes acerca da perícia médica designada para o dia 

06/01/2018, às 09:30 horas, que será realizada no Hospital Geral, na rua 
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H-01, Setor H.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 110350 Nr: 5918-30.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natanael Santana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador do 

requerente, para manifestação, no prazo de 05(cinco) dias, haja vista o 

decurso do prazo de suspensão do feito deferido nesta ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 111262 Nr: 6889-15.2013.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atenda Comercio e Representação Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Viegas de Almeida 

Caffaro Gonçalves - OAB:36766/GO, Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento das custas processuais, juntando cópia do recolhimento nos 

autos, para posterior distribuição da Carta Precatória expedida nestes 

autos, nos termos do artigo 389 da CNGC, conforme segue: "As custas 

das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do 

Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo 

deprecante".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113456 Nr: 1985-15.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloir Celso Kuntz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossenses - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola De Carli - OAB:9469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyse de Morais Correa - 

OAB:16820/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT/4062

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do NCPC, devendo a Secretaria da 

Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada, nos termos do artigo 513, §2º, na pessoa do 

advogado constituído nos autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Ademais, em igual prazo, a parte executada deverá proceder a alteração 

das faturas correspondentes aos meses de setembro e outubro de 2009, 

observando a média de consumo da parte exequente, conforme histórico 

constante na fatura de fl.21.

Não havendo advogado constituído nos autos para representar o 

Devedor, deve-se observar os demais incisos do art. 513, §2º e demais 

parágrafos do referido artigo.

 Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação.

Não efetuado o pagamento voluntário, determino desde já a expedição de 

mandado de penhora via BacenJud, conforme requerido, sendo que o 

débito será acrescido de multa de 10% e, ainda, de honorários 

advocatícios de 10%.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 114619 Nr: 3040-98.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdair Clemente de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Oliveira Souza 

Alberti - OAB:12262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o Procurador da parte 

requerente, para, querendo, no prazo legal, manifestar-se sobre a 

Exceção de Pré-Executividade de fls. 174/180.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 133891 Nr: 7252-31.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozangela Sousa de Lima Mendonça

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003536-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGEMIR CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO)

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003536-08.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: AGEMIR CARLOS REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMENDE a inicial para o fim de juntar aos autos a comprovação do 

destinatário da transferência realizada no dia 13 e 14 de maio de 2013, 

sob pena de indeferimento da inicial. Alta Floresta, MT, 18 de Dezembro 

2017 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001920-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BELTRAN DE ARAUJO (AUTOR)

NEIDE BELTRAN GARCIA (AUTOR)

JARI GARCIA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE SANTANA OAB - MS11705 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO (RÉU)

JULIANO SILVA CARVALHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER STAVARENGO OAB - MT0011665S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001920-95.2017.8.11.0007 

AUTOR: JARI GARCIA DE ARAUJO, NEIDE BELTRAN GARCIA, EDUARDO 

BELTRAN DE ARAUJO RÉU: JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO, JULIANO 

SILVA CARVALHO Vistos. Em razão do recesso forense no período 

compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2017 a 06 de janeiro de 

2018 e, considerando que esta Magistrada gozará férias no período de 09 

de janeiro a 08 de fevereiro de 2017, devolvo os presentes autos à 

Secretaria da 3ª Vara desta Comarca sem proferir despacho ou decisão, 

consignando que os prazos processuais estarão suspensos no período 

de recesso forense, nos termos do Provimento nº 17/2017 do Conselho da 

Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Findo o período de 

férias, voltem os autos conclusos imediatamente. Alta Floresta, MT, 19 de 

Dezembro de 2017 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003540-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003540-45.2017.8.11.0007 

AUTOR: JUCELINO ALVES DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Compulsando os autos, vislumbro que a 

documentação acostada digitalmente encontra-se orientada inversamente 

(documentos virados para baixo), o que dificulta a análise de seu 

conteúdo. Ante o exposto, com lastro no art. 321, do CPC, DETERMINO A 

EMENDA À INICIAL, para no prazo de 15 (quinze) dias, juntar novamente 

os documentos digitais de forma escorreita, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (parágrafo único, do art. 321, do CPC). Intime-se a parte 

autora para cumprir a determinação acima. Alta Floresta, MT, 19 de 

Dezembro de 2017 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003443-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR LATER BOTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO)

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

ASSAF & ASSAF LTDA - EPP (REQUERIDO)

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003443-45.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: CEZAR LATER BOTURA REQUERIDO: PALOMA 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS 

BRASIL LTDA., ASSAF & ASSAF LTDA - EPP Vistos. Em razão do 

recesso forense no período compreendido entre os dias 20 de dezembro 

de 2017 a 06 de janeiro de 2018 e, considerando que esta Magistrada 

gozará férias no período de 09 de janeiro a 08 de fevereiro de 2017, 

devolvo os presentes autos à Secretaria da 3ª Vara desta Comarca sem 

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

Provimento nº 17/2017 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso. Findo o período de férias, voltem os autos conclusos 

imediatamente. Alta Floresta, MT, 19 de Dezembro de 2017 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003361-14.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003361-14.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição 

de Indébito com Pedido de Tutela de Urgência, interposta por MARIA 

SIQUEIRA DOS SANTOS contra o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Alega a parte autora que possui o benefício de pensão por morte n° 

0847650626, e está sendo indevidamente descontado mensalmente do 

respectivo beneficio valores de empréstimo consignado que não solicitou 

e/ou autorizou a contratação. Assim, diante da alegação de que não 

realizou o contrato de empréstimo n° 745798748, requer, em sede de 

antecipação de tutela, a suspensão do débito consignado de seu beneficio 

pelos motivos expostos na inicial. Com a inicial foram juntados documentos 

ao Pje. DECIDO. Passo a análise da tutela de urgência, a qual, com fulcro 

no §2º, do art. 300, do CPC, foi requerida em caráter liminar. Pela Lei nº 

13.105/15, as tutelas provisórias distinguem-se entre tutelas de urgência e 

tutelas de evidência, sendo que a primeira pressupõe a existência de 

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

NCPC), enquanto a última prescinde de tal análise, sendo cabíveis nos 

hipóteses previstas nos incisos I a IV do art. 311. “In casu”, os requisitos 

para a concessão do pedido formulado são: a existência de plausibilidade 

do direito afirmado pela parte (fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou 

difícil reparação desse direito (periculum in mora). Pois bem. Tenho que 

tais requisitos legais, no presente caso, não encontram-se configurados 

para antecipação. Isto por que, desde a suposta contratação (04.2013) e 

o questionamento da dívida que alega ser indevida (01.12.2017) 

permaneceu inerte há mais de 04 (quatro) anos. Ademais, neste sentido 

fora o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 

101384-85.2017.8.11 (Pje), interposto pelo Banco Bradesco 

Financiamentos S.A em face da ora autora, vez que em sede recursal 

foram suspensos os efeitos da decisão recorrida que concedeu a liminar 

para suspender o desconto do beneficio da parte autora (decisão sob o ID 

n. 10239413 exarada na Ação Declaratória n. 1002752-31.2017.811.0007, 

em trâmite na 1ª Vara Cível desta Comarca AF-MT). Diante do exposto, 

INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Insta esclarecer 

que a relação jurídica em questão é de consumo, estando sob a égide das 

disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, 

CONSIGNE-SE na oportunidade do ato citatório, a possibilidade de inversão 

do ônus da prova, na forma do artigo 6º do CDC, conforme requerido na 

exordial. DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, salientando que este poderá 

ser revogada a qualquer tempo, acaso verificada as hipóteses legais. 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 04 de abril de 2018, às 

14h00horas, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC, no Fórum desta comarca, oportunidade em que 

“todos os esforços deverão ser empreendidos para a solução consensual 

da controvérsia”, salientando-se que a referida audiência “poderá 

dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a 

solução consensual” (art. 696, NCPC). CITE-SE a parte requerida e 

INTIME-SE a parte requerente a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados ou defensores públicos, 

obrigatoriamente. CONSIGNE-SE nos mandados destinados à parte 

Requerente e a Requerida que o não comparecimento injustificado será 

considerado como ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e será sancionado com 

MULTA de até dois por cento (2%) do valor da causa.destinados aos 

Requeridos e r da causa.es entos para com o Procedimento Comum 

Restando infrutífera a conciliação, a peça contestatória deverá observar o 

prazo do art. 335 do NCPC, o qual independe de nova intimação, e que os 

fatos aduzidos na inicial, se não impugnados serão presumidos como 

verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 341 e 344, todos da Lei n.º 

13.105/13. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, MT, 19 

de Dezembro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003393-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003393-19.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG 

Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito com Pedido de 

Tutela de Urgência, interposta por MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS contra 

o BANCO BMG S/A. Alega a parte autora que possui o benefício de 

aposentadoria n° 1594057750, e está sendo indevidamente descontado 

mensalmente do respectivo beneficio valores de empréstimo consignado 

que não solicitou e/ou autorizou a contratação. Assim, diante da alegação 

de que não realizou o contrato de n° 159405775000112017, cujo valor do 

empréstimo perfaz a importância de R$ 1.249,99 (mil duzentos e quarenta 

e nove reais e noventa e nove centavos), que está sendo descontado 

mensalmente R$ 46,85 (quarenta e seis reais com oitenta e cinco 

centavos) cujo desconto iniciou-se em 23/10/2017, requer, em sede de 

antecipação de tutela, a suspensão do débito consignado de seu beneficio 

pelos motivos expostos na inicial. Com a inicial foram juntados documentos 

ao Pje. DECIDO. Passo a análise da tutela de urgência, a qual, com fulcro 

no §2º, do art. 300, do CPC, foi requerida em caráter liminar. Pela Lei nº 

13.105/15, as tutelas provisórias distinguem-se entre tutelas de urgência e 

tutelas de evidência, sendo que a primeira pressupõe a existência de 

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

NCPC), enquanto a última prescinde de tal análise, sendo cabíveis nos 

hipóteses previstas nos incisos I a IV do art. 311. “In casu”, os requisitos 

para a concessão do pedido formulado são: a existência de plausibilidade 

do direito afirmado pela parte (fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou 

difícil reparação desse direito (periculum in mora). Tenho que tais 

requisitos legais, no presente caso, encontram-se configurados para 

antecipação. Com efeito, o “periculum in mora” e “fumus boni iuris”, 

tornam-se visíveis com o desconto do crédito consignado do beneficio da 

parte requerente. É cediço que, em sede de tutela antecipada, compete ao 

Juízo, para fins de análise dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do 

CPC, adiante transcrito, examinar a existência da verossimilhança das 

alegações, bem como, o fundado receio de dano irreparável e de difícil 

reparação: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No que atine à 

verossimilhança do direito alegado, sustenta o autora que, que nunca 

assinou qualquer outro contrato de empréstimo consignado junto ao Banco 

requerido, assim como, não autorizou terceira pessoa a fazê-lo em seu 

lugar. Nesse diapasão, incabível exigir-lhe a produção de prova de fato 

negativo (da inexistência do contrato que alega não ter realizado), 

mormente em se tratando de típica relação de consumo. Logo, uma vez 

suscitado o argumento de inexistência de relação contratual, com relação 

ao contrato supra mencionado, compete ao requerido afastar tais fatos 

constitutivos, comprovando que a parte autora celebrou tal negócio 

jurídico, refutando os argumentos autorais lançados na exordial. Assim, ao 

menos” initio litis” se afigura a verossimilhança das alegações do autor e o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação acaso a tutela 

somente seja concedida ao final, eis que os descontos do empréstimo 

consignado deverão continuar a ser procedidos, acaso este Juízo não 

antecipe os efeitos da tutela. Diante do exposto, com amparo no artigo 

300, §2º do Código de Processo Civil: DEFIRO a antecipação dos efeitos 

da tutela, DETERMINANDO a SUSPENSÃO do desconto oriundo do 

Contrato nº 159405775000112017, cujo desconto mensalmente está 

sendo na importância de R$ 46,85 (quarenta e seis reais com oitenta e 

cinco centavos), ficando até decisão final da presente causa ou até 

posterior deliberação deste Juízo. INTIME-SE, também, a parte requerida 

para cumprimento da presente decisão, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de multa diária que FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais). Insta 

esclarecer que a relação jurídica em questão é de consumo, estando sob 

a égide das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. 

Desta forma, CONSIGNE-SE na oportunidade do ato citatório, a 

possibilidade de inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6º do CDC, 

conforme requerido na exordial DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, 

salientando que este poderá ser revogada a qualquer tempo, acaso 

verificada as hipóteses legais. DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 04 de abril de 2018, às 15h00, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, no Fórum desta comarca, 

oportunidade em que “todos os esforços deverão ser empreendidos para 

a solução consensual da controvérsia”, salientando-se que a referida 

audiência “poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam 

necessárias para viabilizar a solução consensual” (art. 696, NCPC). 

CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte requerente a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados ou 

defensores públicos, obrigatoriamente. CONSIGNE-SE nos mandados 

destinados à parte Requerente e a Requerida que o não comparecimento 

injustificado será considerado como ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e 

será sancionado com MULTA de até dois por cento (2%) do valor da 

causa.destinados aos Requeridos e r da causa.es entos para com o 

Procedimento Comum Restando infrutífera a conciliação, a peça 

contestatória deverá observar o prazo do art. 335 do NCPC, o qual 

independe de nova intimação, e que os fatos aduzidos na inicial, se não 

impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 341 e 344, todos da Lei n.º 13.105/13. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta, MT, 19 de Dezembro de 2017. 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003542-15.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA COSTA (AUTOR)

K. M. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEL MORO & DEL MORO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003542-15.2017.8.11.0007 

AUTOR: KAUANE MARIA DA COSTA, JOAO BATISTA DA COSTA RÉU: 

DEL MORO & DEL MORO LTDA Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado 

a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. Nos termos do 

art. 334, do Novo Código de Processo Civil, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 11 de abril de 2018, às 13:00 horas, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. 

CITE-SE e INTIME-SE o requerido no endereço indicado, para 

comparecimento à solenidade acompanhado de advogado ou defensor 

público (§9, art. 334), devendo constar expressamente no mandado, que o 

prazo para contestar se dará nos termos do art. 335 e que os fatos 

aduzidos na inicial e não impugnados serão presumidos como 

verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 344, do CPC. CONSIGNE-SE 

ainda no mandado, que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação, é considerado ATO ATENTATÓRIO À 

DIGNIDADE DA JUSTIÇA, para o qual será aplicada MULTA DE 2% (dois 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §8º, do art. 334, do 

CPC. INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu patrono, conforme 

expresso no artigo 334, §3, da Lei 13.105/15. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 19 de Dezembro de 2017. JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003544-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO)

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003544-82.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: JORGE RODRIGUES REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos. Trata-se de Procedimento de Liquidação de Sentença, que 

tramitará nos moldes dos artigos 509, II e seguintes do CPC. PROMOVA a 

Secretaria de Vara as devidas retificações junto ao Sistema PJe. DEFIRO o 

benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais. CITE-SE o requerido para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 511, do CPC. Na forma do art. 370 do CPC, DETERMINO, 

ainda, que em caso de apresentação de contestação, a requerida deverá 

JUNTAR aos autos para que apresentem junto à contestação todos os 

dados, relatórios e extratos do valor investido, tipos de bônus, saques, 

utilização de saldo para pagamento de faturas, bem como todas as datas 

das transações, inclusive de ingresso e ativação na rede, referente ao 

CPF da parte autora, sob as penas do art. 400 do CPC. Após o decurso do 

prazo para apresentação da contestação, com ou sem a vinda dela aos 

autos, CERTIFIQUE-SE (inclusive, acerca da tempestividade, caso seja 

apresentada) e, se for o caso, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 19 

de Dezembro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003545-67.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DORALICE AMANCIO TRISTAO QUALLIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO)

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003545-67.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA DORALICE AMANCIO TRISTAO QUALLIO 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Pela nova sistemática 

conferida pelo Código de Processo Civil de 2.015 (Lei 13.105), a pessoa 

natural ou jurídica com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade 

da justiça (art. 98), havendo presunção de veracidade da alegação de 

insuficiência feita por pessoa natural. Todavia, havendo elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade, poderá o Magistrado, antes de indeferir o pedido, determinar 

que a parte traga aos autos a comprovação dos preenchimentos do 

referidos pressupostos, nos termos do §2º, do art. 99, do CPC/15. 

Trata-se de dispositivo legal plenamente recepcionado pelo texto 

constitucional, visto que o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal 

de 1.988 assim preleciona: “o estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Pois bem. “In 

casu”, verifico haver indícios da ausência dos pressupostos legais para a 

concessão das benesses da gratuidade da justiça, isto porque a parte 

autora possui advogado e investiu a importância de R$ 50.673,00 

(cinquenta mil, seiscentos e setenta e três reais) junto à parte requerida. 

Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informe seu endereço eletrônico, bem como apresente a declaração 

de hipossuficiência e, que não possui recursos para pagar as custas e 

despesas processuais, seja por meio de declaração de imposto de renda 

(2016) holerites, extratos bancários ou demais documentos que se 

considere pertinente. Alta Floresta, MT, 19 de Dezembro de 2017. 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003548-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003548-22.2017.8.11.0007 

AUTOR: CARLITO MARQUES DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. 1) RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. 2) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que 

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. 3) Tendo em vista a improvável possibilidade de conciliação em 

casos tais, e ainda, o grande número de ações de DPVAT distribuídas nos 

últimos meses, com o esgotamento de pauta livre, DEIXO de designar a 

audiência preliminar prevista no art. 334, do CPC. 4) CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, e 

CONSIGNE-SE que, havendo interesse da requerida em conciliar, deverá 

indicar em preliminar de contestação. CONSIGNE-SE ainda que deverá a 

parte requerida se manifestar sobre os fatos aduzidos na inicial, eis que 

os não impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 344, todos da Lei 13.105/15. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 19 de Dezembro de 2017. JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000343-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE DE FATIMA GAMELEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO GONCALVES VERISSIMO (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000343-82.2017.8.11.0007 Vistos. Ante a certidão 

sob o ID 10977694, DECRETO a revelia do réu, consignando que esta gera 

apenas a presunção de veracidade relativa dos fatos narrados na petição 

inicial, não implicando, necessariamente, no acolhimento integral ou mesmo 

parcial do pedido, que deve ser submetido à criteriosa apreciação do 

julgador. Consigno ainda, que ao réu será aplicado o efeito previsto no art. 

346 do PC (desnecessidade do revel ser intimado dos atos processuais 

subsequentes). A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do 

Código de Processo Civil, fixo os seguintes pontos a serem comprovados 

nos autos: I) a caracterização da união estável; II) a data de início e 

término da união entre as partes; III) se os bens apontados na inicial, foram 

ou não adquiridos com recursos já existentes anteriormente à união em 

questão. DEFIRO a produção de prova testemunhal pleiteada pela parte 

autora. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de 

março de 2018, às 13:30 horas, ocasião em que será ouvida a parte e 

suas testemunhas, cujo rol deverá apresentado no prazo de 10 (dez) 

dias, a contar da intimação das partes desta decisão (art. 357, § 4º, do 

CPC). Outrossim, nos termos do art. 301 do CPC, DEFIRO em parte a tutela 

de urgência de natureza cautelar, e, por consequência, realizo via Sistema 

BACENJUD, o bloqueio judicial de ativos porventura existentes nas contas 

bancárias em nome do requerido, no percentual de 50% do valor 

encontrado. INTIME-SE. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 7 de dezembro de 

2017 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002360-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID INACIO TARDIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA
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FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002360-91.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

DAVID INACIO TARDIM Vistos, Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão 

com pedido Liminar ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S/A em 

face de David Inacio Tardim, nos termos do Decreto-lei nº 911/69 com 

redação da Lei nº 10.931/2004. Recebida a inicial, este juízo deferiu o 

pedido de busca e apreensão, que foi devidamente cumprida (fl. 40). 

Citado, o demandado purgou a mora mediante o pagamento integral da 

dívida e requereu a restituição do bem. À fl.61 a Secretaria de Vara 

impulsionou o procedimento para a parte autora manifestar em 05 (cinco) 

dias acerca da petição da requerida. Na sequência, a parte autora 

manifestou e requereu tão somente a juntada do comprovante de 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça. É o relato. Decido 

Inicialmente, revogo a certidão de fl.61, em razão do disposto no art. 220 

do CPC. Considerando que o polo passivo efetuou o pagamento das 

parcelas vencidas e vincendas (fl.59), entendo que a restituição do bem é 

medida que se impera. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –– PURGAÇÃO DA MORA – 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP Nº. 1.418.593/MS 

PELO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS (ART. 543-C, DO 

CPC) - RECURSO PROVIDO. A purgação da mora e a restituição do bem ao 

devedor, ora Agravado, dependem do pagamento integral da dívida, 

compreendendo os valores apresentados e comprovados pelo credor na 

peça exordial, no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da medida 

liminar. Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de 

recurso repetitivo (art. 543-C do CPC). (AI 152627/2014, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 04/02/2015). 

AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

EM GARANTIA - RESTITUIÇÃO DO BEM ALIENADO - PAGAMENTO 

INTEGRAL DA DÍVIDA PENDENTE. Cabe ao devedor fiduciante, caso 

pretenda a restituição do bem alienado, efetuar, no prazo de 05 (cinco) 

dias após o cumprimento do mandado liminar de busca apreensão, o 

pagamento integral da dívida pendente, sob pena da consolidação, em 

favor do credor fiduciário, da posse e da propriedade plena do bem dado 

em garantia no contrato de financiamento. (AI 10231130061949001 MG, 

Orgão Julgador, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 

30/06/2014, Julgamento 26 de Junho de 2014, Relator Paulo Balbino). 

Posto isso, DETERMINO a imediata RESTITUIÇÃO do bem apreendido para 

o demandado. Sem prejuízo, considerando a certidão de fl.37, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias junte aos autos 

procuração conferindo poderes aos advogados indicados à fl.36 e em 

igual prazo, manifeste sobre a petição de fls. 57/58 c/c doc. de fl.59. 

Transcorrido o prazo, conclusos. Às providências. Cristiane Padim da 

Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001541-57.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON LEE LANGUER SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONNY KARCZMARSKI DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001541-57.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: WELLINGTON LEE LANGUER SANTOS REQUERIDO: 

JHONNY KARCZMARSKI DA SILVA Vistos. Ante a certidão retro, intime-se 

pessoalmente a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias retire 

a carta precatória de citação da parte requerida, a ser distribuída no juízo 

competente, bem como comprovar nesta ação a sua distribuição em igual 

prazo, sob pena de extinção do feito. Alta Floresta, MT, 18 de setembro de 

2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001260-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001260-04.2017.8.11.0007 Vistos, etc. 1) DEFIRO o 

pedido de penhora e avaliação do imóvel apontado (6850890), consoante 

o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 845, do CPC. 2) EXPEÇA-SE mandado de 

penhora e avaliação do bem indicado. 3) Após, INTIME-SE da penhora e 

avaliação, pessoalmente, a parte devedora e seu cônjuge, nos termos do 

art. 841, § 2º e art. 842, ambos do CPC. 4) Cumpridas as diligências 

supramencionadas sem qualquer manifestação nos autos, INTIME-SE a 

parte exequente para informar se pretende a adjudicação do bem, nos 

termos do art. 876, do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta, MT, 20 de setembro de 2017 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002160-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. UTSUNOMIYA - COMERCIO - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA SIEBERT UTSUNOMIYA OAB - 867.947.521-15 (REPRESENTANTE)

LOURDES VOLPE NAVARRO OAB - MT0006279A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002160-84.2017.8.11.0007 

EMBARGANTE: P. S. UTSUNOMIYA - COMERCIO - EPP REPRESENTANTE: 

PAULA SIEBERT UTSUNOMIYA EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos. 1-Intime-se a parte Embargante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias EMENDE a inicial nos termos do art. 319, inciso II do NCPC (ausência 

de endereço eletrônico da parte autora), sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 321, § Único do NCPC). 2-Transcorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE. Após, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 21 de setembro de 2017. 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002268-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002268-16.2017.8.11.0007 

AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT RÉU: 

MILTON DE OLIVEIRA Vistos 1 – Inicialmente, REVOGO o despacho retro, 

vez que lançado indevidamente. Pois bem. A pretensão visa o 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita, sem a eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (art. 700 do CPC). 2 - DEFIRO, 

pois, de plano, a expedição de mandado, com o prazo de 15 dias, nos 

termos do pedido inicial (art. 701 do CPC), para que a parte executada 

efetue o pagamento do débito e ainda, dos honorários advocatícios de 5% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa, anotando-se no mandado que 

caso o réu cumpra sua obrigação no prazo, será isento do pagamento de 

custas processuais. 3 – CITE-SE e INTIME-SE a parte executada do prazo 

para oferecimento de embargos e de que não cumprida a obrigação ou 

não oferecidos embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial (art. 701, § 2º do CPC). Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. Alta 
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Floresta, MT, 21 de setembro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002030-94.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RICHARTZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO LEITE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO CEZAR DA SILVA OAB - MT16249/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002030-94.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: SEBASTIAO RICHARTZ EXECUTADO: ALEXSANDRO LEITE 

Vistos. O Exequente peticionou sob o ID n. 10122602 informando que o 

débito foi quitado em sua integralidade, e para por fim a presente 

demanda, requer a extinção do feito, com julgamento de mérito. Os autos 

me vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Pois bem. 

Considerando que o Executado liquidou o saldo devedor, o processo será 

julgado com resolução de mérito. Isto posto, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isentas as partes do 

pagamento das custas processuais, eis que a si concedo o beneficio da 

justiça gratuita. Inexistente a condenação do executado ao pagamento de 

honorários sucumbenciais, nos termos do acordo entabulado entre as 

partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Alta 

Floresta, MT, 03 de outubro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1027642-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRO MOVEIS NUNES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1027642-29.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ELETRO MOVEIS NUNES LTDA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. A parte autora requereu junto ao ID n. 9827474, a 

extinção do feito sem resolução do mérito. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte autora desistiu da ação antes da citação da parte 

requerida. É o breve relatório. Decido. Ante o exposto, HOMOLOGO, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação e, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, visto 

que a parte requerida não constituiu procurador nos autos. Eventuais 

custas e despesas pela parte autora. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 14 de setembro de 2017. JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000601-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOI CONTINI OAB - RS35912 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE VITORAZZO DE OLIVEIRA (RÉU)

CLAUDIA CRISTINA GALVAO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000601-92.2017.8.11.0007 Vistos. 1) Não cumprido 

o mandado e/ou não oferecidos embargos, conforme se verifica da 

certidão sob o ID 9681775, constitui-se-a em título executivo judicial, nos 

termos do art. 701, § 2º, do CPC. 2) Assim, DEFIRO o pedido sob o ID 

9614978 e DETERMINO a intimação pessoal do devedor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, quitar o débito apontado, consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá honorários em 

cumprimento de sentença e nem a multa de 10% estipulada no artigo 523, 

§1º do CPC. No caso de pagamento parcial no prazo previsto, incidirá 

sobre o restante a multa e os honorários previstos no artigo 523, §1º. 3) 

Não pago o débito no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

sentença e a multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, em razão do disposto no artigo 523 do Código 

de Processo Civil. 4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do 

item “2” sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, se o quiser, ofereça impugnação, a qual deverá limitar-se à 

matéria enumerada no artigo 525, § 1º do Código de Processo Civil. 5) Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte 

credora para que adote as providências cabíveis. 6) Não oferecida 

impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 7) Seja a 

distribuição e autuação do feito convertida para cumprimento de sentença 

após o decurso do prazo recursal. Intime-se. Expeça-se. CUMPRA-SE. 

Alta Floresta, MT, 14 de setembro de 2017 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001494-83.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO SOARES DALLA RIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001494-83.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: POLIANA DE CASTRO REQUERIDO: RONALDO SOARES 

DALLA RIVA Vistos etc. Cuidam os autos de ação de AÇÃO DE DIVÓRCIO 

LITIGIOSO C/C ALIMENTOS E GUARDA movida por POLIANA DE CASTRO 

em desfavor de RONALDO SOARES DALLA RIVA. Entre um ato e outro, 

as partes peticionaram conjuntamente nos autos (ID 9691640), desistindo 

de prosseguir com a presente ação. Assim, HOMOLOGO a desistência da 

ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto 

Adjetivo Civil. Custas e honorários divididos igualmente entre as partes, 

nos termos do art. 90, § 2º, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade 

em relação à parte autora, na forma do artigo 98, § 3º, do citado 

dispositivo legal, diante da gratuidade deferida. Sem honorários 

sucumbenciais, vez ambas as partes encontram-se representadas pelo 

mesmo causídico. CIÊNCIA ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. CUMPRA-SE.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002571-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARINDA JOSE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAMOS VIEIRA OAB - MT23085/O (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A (ADVOGADO)
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WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002571-30.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ALVARINDA JOSE DE 

MORAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Incialmente rejeito a preliminar 

aventada pela defesa no tocante à incompetência deste juízo para 

processamento da presente demanda, haja vista que não há dispositivo na 

Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da causa – e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada 

à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a 

peça de ingresso, bem como dos documentos juntados, possibilita a 

compreensão dos fatos, da causa de pedir e do pedido, permitindo a 

ampla defesa da parte adversa e a aplicação do direito ao caso concreto. 

Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios 

distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo 

(matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 

(RMS 30170 / SC). Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA COM LIMINAR proposta por ALVARINDA JOSE DE MORAES 

em face de ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERSIA S.A, 

onde a reclamante alega, em síntese, que em março de 2017 soube por 

intermédios de colegas, também interessados, sobre o Programa Nacional 

de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - “LUZ PARA 

TODOS” e, assim, realizou o pedido do transformador, conforme pedido do 

Programa Universalização nº 39686470, em 29 de março de 2017, tendo 

em vista que não possuía rede de energia própria em sua residência e 

utilizava de “rabicho” advindo de seu vizinho. Assevera que após 

solicitação do transformador, continuou utilizando a energia elétrica 

oriunda de “rabicho” de seu vizinho, pois havia sido informada que o prazo 

para instalação seria de aproximadamente 5 (cinco) meses, entretanto, 

recebeu faturas de consumo nesse período sendo que jamais utilizou, pois 

sequer haviam instalado o transformador em sua residência. Por fim, aduz 

que inexistem motivos para o lançamento dos valores em faturas de 

consumo de uma unidade consumidora que sequer havia sido instalada, 

bem como revelam-se absolutamente incompatíveis o lançamento de tais 

valores em razão de uma singela residência rural no qual reside somente 3 

(três) pessoas, motivo pelo qual busca tutela jurisdicional para ver 

declarada inexigível o débito referente a respectiva fatura, bem reparação 

por danos morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No 

mérito, a reclamada impugna de forma absolutamente genérica os pedidos 

da inicial da parte reclamante, aduzindo que seus procedimentos técnicos 

para apuração de energia consumida e não paga são dotadas de 

presunção de legalidade, razão pela qual não há que se falar em 

irregularidade no débito apontado, bem como o aumento do consumo na 

unidade da autora deu-se em razão do acumulo de faturamento por media 

referentes aos meses anteriores, pugnando ao final pela improcedência 

dos pedidos da inicial, bem como pela inexistência do dever de indenizar 

em danos morais. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em cobranças 

indevidas de faturas de energia– a parte Reclamante não está dispensada 

de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifico que a Reclamada não trouxe elementos a fim de modificar os 

direitos da parte autora, ou seja, não trouxe qualquer elemento a fim de 

justificar o lançamento de valores de consumo de energia em razão de 

uma unidade consumidora que sequer havia sido instalada na residência 

da parte autora, ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Outrossim, importante salientar que 

os fatos narrados à inicial da autora poderiam ser facilmente postos em 

terra com apresentação de histórico de consumo ou comprovante de 

instalação do transformador em sua residência, o que não logrou êxito em 

comprovar. Assim, diante da análise minuciosa da documentação que 

acompanha os autos, tenho que o direito milita em parte a favor da parte 

reclamante. Nesse sentido, nossa Egrégia Turma Recursal firmou o 

seguinte entendimento: “RESPONSABILIDADE CIVIL - ENERGIA ELÉTRICA - 

FATURA CONTESTADA - CONSUMO NÃO COMPROVADO PELA 

FORNECEDORA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - READEQUAÇÃO 

DAS FATURAS - NECESSIDADE DE INGRESSO COM AÇÃO JUDICIAL 

PARA QUE O SERVIÇO NÃO FOSSE SUSPENSO - REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO DEVIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. Competia à 

fornecedora demonstrar, do alto de toda sua capacidade técnica e 

probatória, que aquilo que faturou corresponde ao consumido, não 

bastando a singela alegação de que o débito existe e, que foi constatado 

vício na Unidade Consumidora. Depois, não há como dar por legítima a 

fatura emitida com base em laudo feito de modo unilateral, ainda mais 

porque não há nenhum indício de que a suposta alteração no medidor de 

energia elétrica tenha ocorrido por iniciativa ou com participação do 

consumidor. A procedência do pedido se impõe, porquanto o ônus de 

comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do Autor seria de sua incumbência, a luz do que preconiza o artigo 

333, II do CPC. 2 - Na ausência de qualquer prova da ré, a verossimilhança 

das alegações da parte Autora-consumidora erige-se à certeza, tendo o 

consumidor que ingressar com a presente ação judicial a fim de que seus 

direitos fossem garantidos. 3 - Restituição em dobro dos valores cobrados 

indevidamente e pagos pela consumidora. 4 - Recurso conhecido e não 

provido. (RI 1879/2012, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 23/10/2012, Publicado no DJE 

31/10/2012)Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, 

Julgado em 13/12/2012)” Assim, diante da análise minuciosa da 

documentação que acompanha os autos, tenho que o direito milita em 

parte a favor da parte reclamante. DO DANO MORAL No que tange ao 

pedido de reparação a título de danos morais, entendo que merece 

acolhimento, tendo em vista que a reclamada não se desincumbiu de 

lançar o nome da parte autora no cadastro de inadimplentes em razão de 

uma dívida que a mesma não contraiu, pois sequer havia sido instalada 

unidade consumidora em sua residência. Impera constar que ante a 

omissão da lei, fica ao arbítrio do julgador a fixação da importância devida 

a título de indenização, desde que não se desvencilhe dos critérios 

rotineiramente adotados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, 

devendo-se valer, ainda, de sua experiência e bom senso, atento à 

realidade da vida, notadamente, à situação econômica atual e às 

peculiaridades de cada caso. Assim, ao decidir a lide referente à 

quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a caso e 

pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter 

sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que 

tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja 

reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da 

indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e 

amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos. Destarte, 

entendo que, pelo caso em análise, levando-se em conta o caráter 

socioeducativo da medida, a hipossuficiência financeira e técnica da 

Reclamante, bem como demais circunstancias em que os fatos se 

desenvolveram, revela-se razoável o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 
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a título de reparação por danos morais, ao qual apresenta-se moderado e 

suficiente a fim de evitar enriquecimento sem causa do requerente. Deixo 

de adotar a estimativa da inicial, porque não foram colacionadas maiores 

evidências de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves 

no seio social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em 

consonância às circunstâncias do caso concreto e em estimativa 

condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e a 

jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Com 

efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso 

de engano justificável, o que não vislumbro no presente caso, vez que a 

empresa reclamada não adotou as cautelas necessárias para evitar que 

fossem lançados valores em duplicidade referentes a consumo de energia 

elétrica na unidade consumidora da parte autora. Assim, com base nos 

documentos e informações da parte autora, tal prejuízo consiste na 

quantia de R$ 64,22 (sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos), ao 

qual deverão ser devolvidos em dobro, devidamente corrigidos quanto aos 

juros e correção monetária. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS 

DA INICIAL, mantendo-se a tutela, com a extinção do processo com 

resolução do mérito para o fim de: A) DECLARAR a inexistência dos 

débitos vencidos referente as faturas controvertidas objeto da presente 

em 31/07/2017 (R$ 804,83) e 30/08/2017 (R$ 290,95) da UC 6/25822065; 

B) CONDENAR a empresa Reclamada ENERGISA MATOGROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERSIA S.A a restituir, em dobro, o valor de R$ 64,22 

(sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos) a parte autora, 

corrigidos monetariamente desde a data do efetivo pagamento e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 

405 CC); C) CONDENAR a empresa reclamada ENERGISA MATOGROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERSIA S.A a pagar indenização por danos morais 

ocasionados a reclamante ALVARINDA JOSE DE MORAES no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a 

partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 18 de Dezembro 

de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. 

Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de dezembro de 2017. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001578-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001578-84.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ITAMAR ALMEIDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Incialmente rejeito a preliminar 

aventada pela defesa no tocante à incompetência deste juízo para 

processamento da presente demanda, haja vista que não há dispositivo na 

Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da causa – e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada 

à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a 

peça de ingresso, bem como dos documentos juntados, possibilita a 

compreensão dos fatos, da causa de pedir e do pedido, permitindo a 

ampla defesa da parte adversa e a aplicação do direito ao caso concreto. 

Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios 

distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo 

(matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 

(RMS 30170 / SC). Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE LIMINAR 

proposta por ITAMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA em face de ENERGISA 

MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERSIA S.A, onde o reclamante 

alega, em síntese, que em Abril/2017, recebeu uma fatura de energia 

elétrica que destoava completamente de seu padrão médio de consumo, 

alcançando o patamar de R$ 1.009,72 (hum mil nove reais e setenta e dois 

centavos). Sustenta que procurou a reclamada a fim de saber a 

justificativa do aumento considerável no valor de suas faturas, não 

recebendo qualquer resposta por parte da empresa reclamada, pugnando 

assim pela declaração abusiva do valor cobrado na respectiva fatura, bem 

como por danos morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. 

No mérito, a empresa reclamada aduz pela regularidade na cobrança das 

faturas de consumo de energia elétrica da autora, pois o critério de 

faturamento em imóveis localizados em zona rural são diferentes daqueles 

que se encontram localizados em zona urbana, ou seja, são efetuados de 

forma plurimensal, invocando para isso as disposições constantes nos 

arts. 85 e 86 da Resolução 414/2010, pugnando assim pela improcedência 

dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação 

de vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Com efeito, deve a concessionária adotar as providências 

necessárias e tempestivas para que seus equipamentos funcionem 

regularmente, pois é dela o risco do negócio. A segurança jurídica, 

princípio de índole constitucional, é uma das finalidades centrais do 

ambiente regulatório que disciplina a concessão e prestação do serviço de 

fornecimento de energia, seja em favor da concessionária, seja em favor 

do consumidor. No entanto, esse procedimento de cobrança 

excessivamente fora das médias pagas pelos consumidores fere os 

dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, em especial o da 

prestação de serviços eficientes e o da informação adequada que tem por 

obrigação prestar ao consumidor. Verifica-se que os valores de 

Abril/2017 estão muito acima da média cobrada com relação as demais 

faturas referentes a esses intervalos, conforme faturas anexadas pelo 

autor à inicial. In casu, verifico que mostra-se desarrazoado um consumo 

de energia que registra 289 kWh em um determinado mês e em outro 

registrar 420 KWH, além de chegar em absurdos 1.617 KWh de consumo, 

isso para uma única família. Assim, o ponto nodal da questão, objeto da 

presente ação, não demanda maiores considerações, haja vista que, não 

obstante as alegações da reclamada no tocante a regularidade da 

cobrança, não foi capaz de modificar os direitos da parte autora, ônus que 

lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC. DO DANO MORAL 

No que tange ao pedido de reparação a título de danos morais, entendo 

que não merece guarida, pois não logrou êxito em comprovar os supostos 

danos morais suportados em virtude dos fatos narrados, o que, no meu 

entendimento, não passa de mero dissabor, comuns e rotineiros da vida 

em sociedade. Tal ônus lhe pertence nos termos do art. 373, I do Código 

de Processo Civil: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito; Ademais, nenhuma prova fez de que 

tenha havido ofensa à direito da personalidade, tampouco comprovou que 

tenha havido qualquer negativação nos órgãos de proteção ao crédito ou 

corte na unidade consumidora que pudesse ensejar a pretendida 

indenização por dano moral, que, no caso, não pode ser presumido. 

Entendo que o dano moral existe quando há manifesta dor, vexame, 

sofrimento, humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente 

no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia 

e desequilíbrio em seu bem- estar, o que não restou demonstrado nos 

autos. Os transtornos causados estão dentro de uma linha de riscos de 

uma vida em sociedade, não decorrendo nenhuma dor moral, pelo menos 

que seja passível de indenização pecuniária. Tal fato, embora não 

desejável, é fato previsível na vida em sociedade. Sofreu o reclamante, no 

máximo, mero dissabor, incômodo, e, embora desagradável a situação 

experimentada, não houve lesão aos direitos de personalidade a ponto de 

embasar uma pretensão à indenização por danos morais. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA 

DOS DANOS MORAIS, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de DECLARAR a abusividade da cobrança referente a 
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fatura de Abril/2017, para que a respectiva fatura seja recalculada nos 

padrões médios de consumo da autora. Deverá ainda a reclamada 

proceder com a troca do relógio medidor por um novo relógio, para 

apuração por um período mínimo de 06 (seis) meses, a média de consumo 

real de energia elétrica, para assim ser corrigida a conta em discussão, 

bem como as futuras, que até a data da troca contenham valor fora da 

média apresentada na presente ação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 

contados da ciência desta decisão, sob pena de multa de R$5.000,00 

(cinco mil reais) e incorrer no cometimento do crime de desobediência. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 18 de Dezembro 

de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. 

Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de dezembro de 2017. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002243-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002243-03.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMAE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO De início 

faz-se referência ao instituto da revelia que se impõe a reclamada, posto 

que, citada, tomou conhecimento da Ação proposta e mesmo assim não 

compareceu à audiência conciliatória, tampouco apresentou contestação 

no prazo legal. Aplica-se ao caso o prescrito no artigo 26 da Lei nº. 6. 

l76/93 c/c art. 20 da Lei nº. 9.099/95. Entretanto, impera constar que à 

revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, desde que 

se trate de direito disponível, mas não importa necessariamente em 

procedência do pedido, pois deve o Juiz verificar se o pleito da do autor 

tem fundamento, para só assim, decidir-se por possível condenação. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: “O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei.” Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta 

feita, não obstante a caracterização da revelia, entendo ser medida de 

rigor a análise de mérito da ação, pelo fato de que a revelia por si só, não 

tem o condão de gerar a procedência da ação. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANO MATERIAIS E DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE 

LIMINAR em face de ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERSIA S.A, onde a reclamante alega, em síntese, que sofre 

rotineiramente com oscilações no fornecimento de energia da empresa 

Requerida e, assim, veio a queimar seu refrigerador em razão dessas 

oscilações. Sustenta que procurou a reclamada, bem como a ANEEL para 

que ressarcissem o prejuízo sofrido pelos danos causados em seu 

refrigerador, contudo, teve seus pedidos indeferidos, sob o argumento 

que não houve nenhum registro de perturbação no sistema elétrico na 

data e hora informadas, pugnando assim pela reparação a título de danos 

materiais, bem como por danos morais que entende ter sofrido em razão 

desses fatos. Pois bem, o ponto nodal da questão, objeto da presente 

ação, não demanda maiores considerações, haja vista que, não obstante 

a decretação de revelia, entendo que pela análise dos documentos 

acostados, bem como pelas informações prestadas pela reclamante, 

restou devidamente comprovado que houve a falha na prestação do 

fornecimento de energia por atitude negligente da empresa reclamada, 

bem como em não proceder com a reparação pela reclamante quando 

informado sobre os prejuízos causados em seu refrigerador. Assim, ao 

analisar detidamente os presentes autos, verifico que o direito milita em 

favor da reclamante. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da empresa ré 

causou sim abalo emocional a reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que não adotou as cautelas necessárias a fim de 

evitar que ocorresse a queima do refrigerador da reclamante, bem como 

procedendo com o ressarcimento dos prejuízos causados em seu 

aparelho refrigerador após a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica, posto que o produto em questão é de uso essencial na residência 

de todo cidadão e sua ausência diante de todos os problemas 

apresentados acarreta os mais diversos transtornos e dificuldades na 

vida do consumidor. Em situação análoga, nosso Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso firmou entendimento: “RECURSO DE APELAÇÃO – 

INDENIZAÇÃO –OSCILAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL 

– INDENIZAÇÃO CABÍVEL POR DANO MORAL E DANO MATERIAL – 

TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS 

– MATÉRIA PREQUESTIONADA NÃO ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO 

PARCIALMENTE. “1- A responsabilidade civil da concessionária de energia 

elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e 

do art. 14 do CDC. Assim, o consumidor deve fazer prova do dano e do 

nexo causal para ser indenizado, enquanto a concessionária deve 

comprovar alguma excludente da responsabilidade civil para se eximir da 

obrigação.” (TJMT, RAC nº 128803/2014, Relatora Clarice Gaudino da 

Silva, 2º Câmara Civil, Julgamento 2/12/2015) A fixação do quantum 

indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, a considerar o grau de culpa do 

ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. 

Quanto ao termo à correção monetária deve incidir a partir data do 

arbitramento da indenização, qual seja a data da sentença, até o efetivo 

pagamento, conforme a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, já o 

termo de incidência dos juros de mora, verifico que houve um equívoco 

pelo Juízo a quo, que fixou a data da citação para o dano moral. Na 

realidade, o termo de incidência dos juros de mora correto para o dano 

moral é a data do evento danoso, conforme determina a Súmula nº 54 do 

STJ. Para fim de prequestionamento a interposição de recurso em 

instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, 

dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados 

dispositivos legais ou constitucionais, dispensado de apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais. (Ap 48029/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/09/2016, Publicado no DJE 13/09/2016)” Impera constar que ante a 

omissão da lei, fica ao arbítrio do julgador a fixação da importância devida 

a título de indenização, desde que não se desvencilhe dos critérios 

rotineiramente adotados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, 

devendo-se valer, ainda, de sua experiência e bom senso, atento à 

realidade da vida, notadamente, à situação econômica atual e às 

peculiaridades de cada caso. Assim, ao decidir a lide referente à 

quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a caso e 

pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter 

sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que 

tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja 

reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da 

indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e 

amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos. Destarte, 

entendo que, pelo caso em analise, levando-se em conta o caráter 

socioeducativo da medida, a hipossuficiência financeira e técnica da 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, plausível a fixação da indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), ao qual apresenta-se moderado e suficiente a 

fim de evitar enriquecimento sem causa da autora. Deixo de adotar a 

estimativa da inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências 

de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves no seio 

social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em consonância às 

circunstâncias do caso concreto e em estimativa condizente à firmada 

pela jurisprudência pátria. DO DANO MATERIAL No que tange ao pedido de 

reparação a título de danos materiais, entendo que merece guarida, pois 

de acordo com as informações prestadas e demais documentos 
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colacionados pela reclamante, tal prejuízo consiste no valor total de R$ 

1.765,00 (hum mil setecentos e sessenta e cinco reais), que deverão ser 

pagos pela reclamada, devidamente atualizado. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com a extinção do processo com 

resolução do mérito para o fim de: a) CONDENAR a empresa reclamada 

ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERSIA S.A a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a reclamante FRANSSIELY 

LONGHINI CARLOS POSSAMÃE no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do 

evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ); b) 

CONDENAR a empresa reclamada ENERGISA MATOGROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERSIA S.A a pagar indenização por danos materiais 

ocasionados a reclamante FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMÃE 

no valor de R$ 1.765,00 (hum mil setecentos e sessenta e cinco reais), 

devidamente corrigidos pelo INPC a acrescidos de juros de mora desde a 

citação (arts. 404 e 405 do CC). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Alta Floresta/MT, 18 de Dezembro de 2017. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 18 de dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010420-41.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS JUNIOR FARIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A (EXECUTADO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 373521-4/2017.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010079-44.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSBEVAN BENTO AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO RESENDE DE FREITAS (EXECUTADO)

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MATEUS DE TOLEDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010079-44.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: ROSBEVAN BENTO AGUIAR 

EXECUTADO: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA 

- ME, JUSCELINO RESENDE DE FREITAS, IGOR JUNIOR BRUN, MATEUS DE 

TOLEDO Vistos. Tendo em vista a expressa concordância da parte 

exequente/excepta no processo n° 8010173-26.2012.8.11.0007 em que o 

excipiente também interpôs exceção de pré-executividade invocando os 

mesmos fundamentos da objeção apresentada neste processo, em 

homenagem ao princípio da economia processual e acreditando que a 

postura processual da parte exequente permanecerá inalterada, ACOLHO 

a exceção de pré-executividade manejada no Id. num. 10444949 e, por 

consequência, reconheço a ilegitimidade passiva do excipiente Igor Júnior 

Brun. Cumpra-se a decisão proferida no Id. num. 9130385 somente quanto 

aos sócios Juscelino Resende Freitas e Mateus de Toledo. Intimem-se. 

Após, retifique-se a autuação processual para fins de exclusão de Igor 

Júnior Brun do polo passivo da demanda. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 

de dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010666-66.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SELIGINA ASSIS DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER JEFERSON MIRANDA OAB - SP0201146A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE MORAIS ROCHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

 

Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 374169-9/2017

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001474-29.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO HENRIQUE DA SILVA GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 375235-5/2017

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003399-26.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA AQUINO PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003399-26.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ALESSANDRA AQUINO PERES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça Benedito 

Gonçalves foi proferida decisão nos autos do Recurso Especial nº 

1.657.156-RJ (2017/0025629-7), determinando a suspensão da tramitação 

de todas as ações de conhecimento em que haja discussão sobre a 

obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não 

contemplados na Portaria n.º 2.982/2009 do Ministério da Saúde (Programa 

de Medicamentos Excepcionais), no entanto, posteriormente, a Primeira 

Seção, por maioria, decidiu ajustar o tema do recurso repetitivo, nos 

seguintes termos: “Obrigatoriedade do poder público de fornecer 

medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS”. E deliberou, 

ainda, à unanimidade, que caberá ao juízo de origem apreciar as medidas 

de urgência. Assim, cabendo a este Juízo apreciar, excepcionalmente, as 

medidas de urgência, o que é o caso do pleito constante da petição inicial, 

passo a análise do pedido de tutela provisória formulado pela parte autora, 

visando o fornecimento de medicamento. Pois bem. O artigo 294 do NCPC 

prevê que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que na primeira hipótese será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 300 do 

NCPC. A probabilidade do direito decorre do preceito esculpido no art. 196 

da Constituição Federal, que impõe aos componentes da República 

Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever 

de prestar, independentemente de óbices burocráticos, o tratamento mais 

adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos enfermos a maior 

dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar efetivo o postulado 

da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1º, inciso III, da 

Constituição Federal. No caso em apreço foi acostado aos autos relatório 

médico indicando a necessidade de uso da medicação pleiteada, bem 

como demonstrando o diagnóstico da patologia que acomete a parte 

autora, conforme se verifica dos documentos que acompanharam a 

petição inicial. O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) apresentou parecer 

técnico informando que o medicamento pleiteado não é disponibilizado pelo 
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SUS. No entanto, pela parte autora foi acostado aos autos laudo médico 

demonstrando ser o fármaco requerido o único suficiente para a melhora 

no seu quadro de saúde e a impossibilidade de substituição do fármaco 

pelos medicamentos constantes dos protocolos do SUS, ante a 

inefetividade ou impropriedade dos medicamentos. Assim, percebe-se 

tranquilamente que restam plenamente evidenciados os elementos da 

tutela de urgência legalmente previstos, pois a parte requerente 

demonstrou a probabilidade de seu direito, qual seja: a necessidade de 

receber o tratamento almejado; bem como demonstrou o risco ao resultado 

útil do processo, pois está impossibilitada de realizar seu tratamento 

médico e, consequentemente, de manter sua vida normal. A par disso, há 

ainda visível perigo de dano, decorrente da gravidade da enfermidade da 

parte autora, da necessidade de uso do medicamento e diante do fato da 

autora alegar ser desprovida de condição financeira para arcar com os 

custos do medicamento. Desta forma, caso os requeridos não forneçam 

gratuitamente o remédio recomendado pelo médico, a parte autora 

certamente sofrerá desconfortos e poderá vir a perecer por falta de 

atendimento adequado à saúde, situação que, sem muita digressão, está 

longe de coadunar-se com os princípios de justiça, equidade e 

proporcionalidade. Assim, por estarem presentes, no caso em questão, os 

requisitos legais, o deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. 

Ante o exposto, DEFIRO, liminarmente, o pleito de tutela provisória para 

obrigar o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta/MT, 

solidariamente, a fornecerem a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o medicamento Enoxaparina Sódica 40 mg/0,4 ml para uso de uma injeção 

ao dia, conforme orientação médica, sob pena de bloqueio da quantia 

necessária para o cumprimento da decisão. Consigno que, por se tratar de 

prestação continuativa, competirá à parte autora, independente de nova 

intimação, apresentar trimestralmente nos autos relatório médico, a fim de 

comprovar a permanência da prescrição do medicamento mencionado no 

parágrafo anterior, sob pena de perda da eficácia da medida liminar, nos 

termos do Enunciado nº 2 aprovado na I Jornada de Direito de Saúde. 

Intimem-se as partes da presente decisão. Após, nos termos da decisão 

proferida no recurso repetitivo acima mencionado, SUSPENDO o presente 

feito até ulterior deliberação da Corte Superior, com fundamento no artigo 

1.037, inciso II, CPC/2015. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de dezembro 

de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001127-59.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE APARECIDA PIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Com fulcro na legislação vigente e na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa de seu patrono habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, 

proceda o pagamento das custas processuais, conforme indicado na 

certidão da Contadoria, presente ao ID 11154715.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010343-95.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IDEVALDO LEONILDO PENHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JULIANO PERES PERES OAB - MT16889-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORTE - VIDROS - COMERCIO DE VIDROS E ARTEFATOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010343-95.2012.8.11.0007 EXEQUENTE: IDEVALDO LEONILDO PENHA 

EXECUTADO: NORTE - VIDROS - COMERCIO DE VIDROS E ARTEFATOS 

LTDA - ME Vistos. Contatou-se a inexistência de bens penhoráveis 

(penhora infrutífera) e ausência de manifestação da parte exequente 

quanto ao fato, mesmo tendo sido devidamente intimada, conforme 

certidão de ID n.º 9028009. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO DE EXECUÇÃO sem resolução do mérito, com base no art. 53, 

§ 4º, da Lei n. 9.099/95, pela ausência de bens penhoráveis. Autorizo a 

expedição de certidão (enunciados nº. 75 e 76), caso seja requerida pela 

credora. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Caso haja custas 

processuais pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para 

pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições 

da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 8 de novembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011285-25.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELE MALTEZO DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSANA DA SILVA COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011285-25.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: TATIELE MALTEZO DA ROCHA 

EXECUTADO: JOSANA DA SILVA COSTA Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 512 da 

CNGC/MT. Restando frutífero o bloqueio de valores, o extrato da operação 

emitido pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme Enunciado 

nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas as partes. 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora, conforme 

Enunciado n.º 142. Deve a Srª. Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, 

ao Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de 

valor via sistema Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, 

para que aquele Departamento promova a devida vinculação da quantia 

aos presentes autos. Por outro lado, caso reste infrutífera a penhora 

eletrônica de valor, intime-se a parte exequente para manifestar em 05 

(cinco) dias. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de 

novembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010382-29.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE DONINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IENOMAT-INSTITUTO EDUCACIONAL DO NORTE DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AARAO LINCOLN SICUTO OAB - MT0005091A-B (ADVOGADO)

 

Com fulcro na legislação vigente e na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, IMPULSIONO os autos para INTIMAR a 

parte executada, na pessoa de seu patrono habilitado, acerca da penhora 

online efetivada nos autos, ciente que o prazo para oferecimento de 

embargos à execução será de 15 (quinze) dias, e fluirá da data da 

intimação (Enunciado 142 do FONAJE).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010382-29.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE DONINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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IENOMAT-INSTITUTO EDUCACIONAL DO NORTE DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AARAO LINCOLN SICUTO OAB - MT0005091A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010382-29.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: RICARDO ALEXANDRE DONINI 

EXECUTADO: IENOMAT-INSTITUTO EDUCACIONAL DO NORTE DE MATO 

GROSSO Vistos. Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do 

NCPC que indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o 

pedido de penhora via sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 

837 do NCPC e no art. 512 da CNGC/MT. Restando frutífero o bloqueio de 

valores, o extrato da operação emitido pelo Bacenjud valerá como termo 

de penhora, conforme Enunciado nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, 

devendo ser intimadas as partes. Registro que o prazo para oferecimento 

de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da 

intimação da penhora, conforme Enunciado n.º 142. Deve a Srª. Gestora 

Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de Depósitos 

Judiciais, comunicando do bloqueio de valor via sistema Bacenjud e da 

transferência do valor à Conta Judicial, para que aquele Departamento 

promova a devida vinculação da quantia aos presentes autos. Por outro 

lado, caso reste infrutífera a penhora eletrônica de valor, intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias. Às providências. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de novembro de 2017. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001091-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001091-17.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ADRIANA SILVA CASTRO 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, 

passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a 

hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo Civil. I - 

Mérito Afirma a parte autora, em sua peça genérica e com valor da causa 

anotado incorretamente, jamais ter contraído dívidas com a parte 

requerida, requerendo ao final, indenização por dano moral pela 

negativação indevida. Por outro lado, a empresa ré não apresentou 

qualquer documento idôneo, contrato, gravação de contratação por call 

center ou prova da utilização dos serviços. Entretanto, no presente caso 

não há que se falar em dano moral, pois mesmo que a negativação feita 

pelo réu não existisse, a parte autora não receberia qualquer crédito, 

porque a reclamante possui inscrições preexistentes a negativação 

discutida nos autos, ID n.º 6649722. Sendo 3 (três) inscrições no 

SPC/Serasa, sendo 2 (duas) negativações preexistentes. Desta forma 

conclui-se ser a parte autora uma devedora contumaz, não tendo qualquer 

credibilidade perante seus credores, ou confiabilidade, a fim de conseguir 

realizar compras a crédito. Diante de tal prova, forçoso concluir que a 

manutenção do nome da parte nos cadastros restritivos não causou 

nenhuma lesão que pudesse justificar a indenização pleiteada. Ora, para 

que os danos morais sejam reparados é necessário considerar a conduta 

ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das partes. É importante 

observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser 

aplicada a regra, moderadamente, para que não implique locupletamento 

indevido e sem causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver 

coerência com o caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o 

ofensor. No caso dos autos, repito, as circunstâncias indicam que não 

existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a manutenção do 

apontamento de seu nome nos cadastros dos maus pagadores, portanto, 

não há que se falar em indenização por danos morais. Como se não 

bastasse, no caso em tela a parte demandante deduziu pretensão contra 

texto expresso de Súmula (Súmula nº 385 do STJ), o que é equivalente a 

litigar contra norma jurídica, conduta contrária à probidade processual e 

que autoriza o reconhecimento da litigância de má-fé, consoante artigo 80, 

I, do CPC. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte 

autora incorrer, portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de 

má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. II 

- Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente CPC para DECLARAR a 

inexistência de relação jurídica referente ao contrato n.º 5050929314 no 

valor de R$ 616,39 (seiscentos e dezesseis reais e trinta e nove 

centavos). Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo 

reclamante em face do reclamado no que se refere a condenação da ré 

no pagamento de indenização por dano moral com base na Súmula 385 do 

STJ, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Em 

decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos do 

artigo 81, § 2.º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa 

de 01 (um) salário mínimo, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas do processo e dos honorários do advogado que 

fixo no montante de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito 

determinando a baixa da restrição referente ao contrato objeto dos autos. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 11 de dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003357-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FRANCISCA LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALLYANNE DAYANNA MENDES BEZERRA OAB - RN14338 

(ADVOGADO)

MILANNY FREIRE FERRARI FERREIRA OAB - RN15587 (ADVOGADO)

STPHANIE MARCELLY MACEDO BRITO DOS SANTOS SOUZA OAB - 

RN10971 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 08 de 

fevereiro de 2018 às 14:40 horas. MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA 

MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002813-86.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LIMA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA OAB - MT19004/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA REAL CARGAS EXPRESSAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 de 

fevereiro de 2018 às 15:40 horas. MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA 

MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003543-97.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte 

Requerente para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 

dia 21 de fevereiro de 2018, às 13h40min. Alta Floresta, 19 de dezembro 

de 2017 Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010457-29.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INEZ VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação da parte autora do inteiro 

teor do ID nº 9203498, para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Alta Floresta, 23 de dezembro de 2017 Maria Izabel 

dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003514-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

VANDA MARA BUENO GODOY OAB - MT22964/O (ADVOGADO)

KAUE MELLI ARISI OAB - MT20057/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 de 

Fevereiro de 2018, às 15h20min, BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA. 

Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011302-27.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO TENORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011302-27.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ARNALDO TENORIO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de embargos de declaração com 

caráter infringente interpostos pela parte requerida, ora embargante, 

visando modificar a sentença proferida no ID nº 4455040. É o necessário. 

DECIDO. Em análise percuciente dos autos, constato que os embargos de 

declaração interpostos não merecem ser conhecidos, por se tratar de 

instrumento inadequado para modificar a sentença, senão vejamos. O 

artigo 48 da Lei nº 9.099/95 preconiza o seguinte: “Art. 48. Caberão 

embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil . Parágrafo único. Os erros 

materiais podem ser corrigidos de ofício.” Com efeito, os embargos 

declaratórios devem ser manejados com o escopo de elucidar 

obscuridade, de afastar contradição ou de suprimir omissão ou dúvida 

existente no julgado. In casu, vejo que inexiste qualquer omissão, dúvida, 

contradição ou obscuridade na sentença. Desta feita, por verificar a não 

ocorrência das hipóteses de cabimento de embargos, não devem sequer 

ser conhecidos e, permanecendo o inconformismo quanto a aludida 

decisão, resta ao embargante a interposição do recurso cabível. Ante o 

exposto, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos 

no evento nº 6052871, com fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se as partes da presente decisão. Decorrido o prazo sem 

apresentação de recurso, o que deverá ser certificado, considerando que 

a parte ré informa que efetuou o pagamento integral da condenação 

(petição num. 8706328) e a parte autora concorda com o valor depositado 

judicialmente, bem como informa a conta para transferência do valor, 

conforme consta na petição num. 10738700, expeça-se alvará eletrônico 

de liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) 

da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se a 

credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso 

haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. 

Após, arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 4 de dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011302-27.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO TENORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011302-27.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ARNALDO TENORIO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de embargos de declaração com 

caráter infringente interpostos pela parte requerida, ora embargante, 

visando modificar a sentença proferida no ID nº 4455040. É o necessário. 

DECIDO. Em análise percuciente dos autos, constato que os embargos de 

declaração interpostos não merecem ser conhecidos, por se tratar de 

instrumento inadequado para modificar a sentença, senão vejamos. O 

artigo 48 da Lei nº 9.099/95 preconiza o seguinte: “Art. 48. Caberão 

embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil . Parágrafo único. Os erros 

materiais podem ser corrigidos de ofício.” Com efeito, os embargos 

declaratórios devem ser manejados com o escopo de elucidar 

obscuridade, de afastar contradição ou de suprimir omissão ou dúvida 

existente no julgado. In casu, vejo que inexiste qualquer omissão, dúvida, 

contradição ou obscuridade na sentença. Desta feita, por verificar a não 

ocorrência das hipóteses de cabimento de embargos, não devem sequer 

ser conhecidos e, permanecendo o inconformismo quanto a aludida 

decisão, resta ao embargante a interposição do recurso cabível. Ante o 

exposto, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos 

no evento nº 6052871, com fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se as partes da presente decisão. Decorrido o prazo sem 

apresentação de recurso, o que deverá ser certificado, considerando que 

a parte ré informa que efetuou o pagamento integral da condenação 

(petição num. 8706328) e a parte autora concorda com o valor depositado 

judicialmente, bem como informa a conta para transferência do valor, 

conforme consta na petição num. 10738700, expeça-se alvará eletrônico 

de liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) 

da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se a 

credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso 

haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. 

Após, arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 4 de dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003355-07.2017.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA LOIOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILANNY FREIRE FERRARI FERREIRA OAB - RN15587 (ADVOGADO)

STPHANIE MARCELLY MACEDO BRITO DOS SANTOS SOUZA OAB - 

RN10971 (ADVOGADO)

KALLYANNE DAYANNA MENDES BEZERRA OAB - RN14338 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 08 de 

fevereiro de 2018 às 14:20 horas. MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA 

MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003374-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE ANDRADE ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABG- MONTAGEM INDUSTRIAL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Mateus Javier Rigo (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 08 de 

fevereiro de 2018 às 16:00 horas. MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA 

MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003071-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA ALMEIDA TELES HAMMOUD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 de 

fevereiro de 2018 às 17:00 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. 

MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003516-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FATIMA GARCIA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

VANDA MARA BUENO GODOY OAB - MT22964/O (ADVOGADO)

KAUE MELLI ARISI OAB - MT20057/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 de 

Fevereiro de 2018, às 16h00min horas, BEM COMO DA LIMINAR 

DEFERIDA. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010392-68.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA LOPES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATAS CASALLI BETTO OAB - PR0047789A (ADVOGADO)

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010392-68.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: ANDRESSA LOPES DA SILVA 

EXECUTADO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES 

E TURISMO LTDA Vistos. Considerando a disposição do artigo 835, inciso I 

do NCPC que indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de 

bens penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO 

o pedido de penhora via sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no 

artigo 837 do NCPC e no art. 512 da CNGC/MT. Restando frutífero o 

bloqueio de valores, o extrato da operação emitido pelo Bacenjud valerá 

como termo de penhora, conforme Enunciado nº 140 do FONAJE e Súmula 

nº 13 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso, devendo ser intimadas as partes. Registro que o prazo para 

oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da 

data da intimação da penhora, conforme Enunciados n.º 117 e 142 do 

FONAJE e Súmula n.º 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Deve a Srª. Gestora Judiciária oficiar, via 

Malote Digital, ao Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando do 

bloqueio de valor via sistema Bacenjud e da transferência do valor à Conta 

Judicial, para que aquele Departamento promova a devida vinculação da 

quantia aos presentes autos. Por outro lado, caso reste infrutífera a 

penhora eletrônica de valor, intime-se a parte exequente para manifestar 

em 05 (cinco) dias. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de 

novembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010392-68.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA LOPES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATAS CASALLI BETTO OAB - PR0047789A (ADVOGADO)

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO)

 

Com fulcro na legislação vigente e na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, IMPULSIONO os autos para INTIMAR a 

parte autora, na pessoa de seu patrono habilitado, para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos autos, tendo em vista que a penhora online restou 

parcialmente frutífera.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010524-96.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO CRESPIM BEVILAQUA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COBEMA CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010524-96.2012.8.11.0007 EXEQUENTE: CELSO CRESPIM BEVILAQUA 

JUNIOR EXECUTADO: COBEMA CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei 

n° 9.099/95. A parte autora não informou o endereço da parte requerida, 

inviabilizando o chamamento ao processo, conforme informado na certidão 

de ID n.º 10003445. Nos termos do artigo 240, § 2º do vigente CPC: 

“Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 485, 

IV, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 73 de 1523



presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de novembro de 2017. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010113-48.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI COLHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PENDLOSKI OAB - MT0003256S (ADVOGADO)

WAGNER JEFERSON MIRANDA OAB - SP0201146A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES CONQUISTA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO OAB - MT0010095A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010113-48.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: VALDINEI COLHADO 

EXECUTADO: SEMENTES CONQUISTA EIRELI - EPP Vistos. Analisando o 

processo, verifico que o executado requereu o parcelamento da dívida, 

propondo o pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em seis parcelas 

iguais de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme Id. num. 1791838. Instado a 

manifestar, a parte exequente apresentou o cálculo atualizado da dívida e 

manifestou concordância quanto ao pedido de parcelamento, desde que 

observado o valor atualizado do débito (Id. num. 1791840). Dessa forma, 

considerando o lapso temporal entre as manifestações, determino a 

intimação da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar o demonstrativo de débito atualizado. Após a juntada do 

cálculo atualizado, intime-se a parte executada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar se ainda tem interesse em parcelar o débito, 

devendo, em caso de concordância, depositar judicialmente a quantia de 

30% do valor atualizado do débito, sendo que o restante deverá ser 

dividido 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 

de juros de um por cento ao mês, nos termos do art. 916 do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 19 

de dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001146-65.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MOZEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT0016612A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS OAB - MT0019280A 

(ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

Com fulcro na legislação vigente e na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, IMPULSIONO os autos para INTIMAR a 

parte autora, na pessoa de seus patronos habilitados, acerca do teor da 

sentença prolatada nos autos sob o ID 11223755, bem como, para que, em 

10 (dez) dias, se manifeste acerca do petitório da requerida, sob ID 

11264145 e seguintes, informando o cumprimento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000476-27.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ROMARIO SANTOS DE JESUS 

REQUERIDO: AMERICEL S/A Vistos. Considerando que o comprovante de 

endereço não está no nome da parte autora (ID n.º 4933201 - pág. 3) e 

não acompanhou o pedido inicial qualquer documento que comprove ser a 

mesma proprietária ou residente no imóvel constante do referido 

comprovante, intime-se a requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a inicial, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito. 

Após, voltem-me os autos conclusos para as deliberações pertinentes. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de novembro de 2017. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001643-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA JACOB MARRAFAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

Com fulcro na legislação vigente e na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, IMPULSIONO os autos para INTIMAR a 

parte autora, na pessoa de seu patrono habilitado, acerca do teor da 

sentença prolatada nos autos, sob ID 10993752, bem como para, em 10 

(dez) dias, manifestar-se nos autos acerca do petitório da requerida, 

presente ao ID 11250772, informando a existência de acordo entabulado 

entre as partes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011239-02.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011239-02.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA LUCIA SILVA ROCHA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I - Mérito Está demonstrado que o nome da parte autora foi 

inserido pela ré em cadastro restritivo de crédito, em razão de suposta 

inadimplência. Entretanto, a parte autora afirma jamais ter contraído dívidas 

com a parte requerida. Requer, ao final, indenização por dano moral pela 

negativação indevida. Por outro lado, a empresa ré não apresentou 

qualquer documento idôneo, contrato, gravação de contratação por call 

center ou prova da utilização dos serviços. Contudo, no presente caso 

não há que se falar em dano moral, pois mesmo que a negativação feita 

pelo réu não existisse, a parte autora não receberia qualquer crédito, 

porque a reclamante possui inscrição preexistente a negativação discutida 

nos autos: CREDOR: Banco Bradesco VALOR: R$ 222,08 DATA 

INCLUSAO: 01/06/2012 Desta forma, conclui-se ser a autora uma 

devedora contumaz, não tendo qualquer credibilidade perante seus 

credores, ou confiabilidade, a fim de conseguir realizar compras a crédito. 

Diante de tal prova, forçoso concluir que a manutenção do nome da parte 

nos cadastros restritivos não causou nenhuma lesão que pudesse 

justificar a indenização pleiteada. Ora, para que os danos morais sejam 
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reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e 

o porte econômico das partes. É importante observar, inclusive, as 

circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, 

moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e sem 

causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência com o 

caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos 

autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à 

moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu nome 

nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. É importante registrar que no caso em tela 

a parte demandante deduziu pretensão contra texto expresso de Súmula 

(Súmula nº 385 do STJ), o que é equivalente a litigar contra norma jurídica, 

conduta contrária à probidade processual e que autoriza o 

reconhecimento da litigância de má-fé, consoante artigo 80, I, do CPC. 

Desta feita, os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte 

autora incorrer, portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de 

má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. II 

- Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente CPC para DECLARAR a 

inexistência de relação jurídica referente ao contrato n.º 147378323 no 

valor de R$ 67,42 (sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos). Por 

outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo reclamante em 

face do reclamado no que se refere a condenação da ré no pagamento de 

indenização por dano moral com base na Súmula 385 do STJ, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Em decorrência do 

reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do 

CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9,9% sobre o 

valor da causa, corrigidos à época do pagamento, bem como CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas do processo e dos honorários do 

advogado que fixo no montante de 15% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Expeça-se ofício aos órgãos de 

proteção ao crédito determinando a baixa da restrição referente ao 

contrato objeto dos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de dezembro de 2017. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011226-37.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIRLENE VIVIAN DE ARAUJO ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011226-37.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: MIRLENE VIVIAN DE ARAUJO 

ANDRADE EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

executada opôs impugnação ao cumprimento de sentença em razão do 

valor da multa fixada a título de astreintes no equivalente à R$ 400,00 

(quatrocentos reais) pelo descumprimento de ordem judicial. Em seus 

argumentos o impugnante requer a redução do valor da astreintes dizendo 

que ela se tornou excessiva a ponto de penalizar em demasia o devedor e 

implicar enriquecimento indevido do credor. Por outro lado, o credor 

impugnado alega inexistir qualquer excesso e pautou pela manutenção do 

valor da multa. O embargante apesar de citado em 16/11/2015 procedeu 

com a juntada dos boletos em 20/11/2015, com atraso de 2 (dois) dias, e 

por essa razão, de forma justa, o embargado executou a multa requerente 

o recebimento da importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de 

astreintes. Para ser mais precisa ainda quanto ao fato, segundo a 

jurisprudência da Turma Recursal em decisão de caso análogo proferida 

pelo DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES: RECURSO 

INOMINADO - INSURGÊNCIA DA RECORRENTE QUANTO À APLICAÇÃO DE 

ASTREINTES - PUGNA PELA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO - DECISÃO DE 

PRIMEIRO GRAU MANTIDA - NECESSIDADE DE ASTREINTE PELA 

DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL - VALOR DA MULTA FIXADO 

DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

INSURGÊNCIA DA RECORRIDA NAS CONTRARRAZÕES - 

IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE AVIAR RECURSO INOMINADO - 

INEXISTINDO TAL PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA 

INTEGRALMENTE. 1-É perfeitamente possível a redução das astreintes, 

até mesmo de ofício pelo magistrado, diante da inteligência do artigo 461, § 

6º do CPC, inocorrendo o trânsito em julgado da mesma, salvo se assim 

decidido pela Turma Recursal em grau de recurso que questiona 

exatamente a multa; 2-Não se aplica tal interpretação quando a multa é 

fixada pela própria Turma Recursal, em valor diário, e, em sede de 

execução de sentença o magistrado percebe a onerosidade excessiva da 

mesma; 3-O artigo 461, § 6º do CPC prevê exatamente esta possibilidade, 

para que não ocorra o enriquecimento sem causa, nem mesmo a 

onerosidade excessiva da multa quando esta suplantar em muito o valor 

da própria obrigação e sua utilidade; 4-Mantida a multa pela não obediência 

à determinação judicial, bem como o valor fixado pelo magistrado de piso, 

em sentença, levando-se em conta o tempo e sua natureza, sendo justo, 

razoável e proporcional o valor de R$ 27.120,00 (vinte e sete mil cento e 

vinte reais); 5-Inexiste a possibilidade de se analisar pedido de majoração 

e manutenção da multa pretendida na execução, em sede de 

contrarrazões recursais, quando após o julgamento dos embargos a parte 

exequente/embargada não avia o competente recurso inominado; 

5-Inexiste a previsão de pleito contraposto em sede de contrarrazões 

recursais e muito menos eventual tentativa de apelação adesiva em sede 

de Juizados Especiais, regido pela Lei Especial 9099/95; 6-Sentença 

mantida integralmente, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95; 7-Recurso 

conhecido e improvido integralmente. (RI 1114/2013, DR. MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Observo que a multa foi fixada 

com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No 

caso particular dos autos, verifica-se que a multa não foi estabelecida em 

valor superior ao atribuído à causa. Sendo nesse contexto, é de se 

concluir que foram observados os princípios da proporcionalidade e 

(cuida-se de uma instituição bancária de grande porte) e o da 

razoabilidade, pois o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) diários, com 

certeza não ultrapassa a capacidade de solvência do banco sendo, ao 

mesmo tempo, elevado suficiente a compeli-lo a obedecer à ordem judicial 

conferida em prazo razoável para a simples emissão de um boleto. Ante o 

exposto, REJEITO o incidente de impugnação à execução de sentença 

formulada pelo devedor e DEFIRO o prosseguimento da execução, 

intimando-se a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, 

efetuar o pagamento do valor da multa objeto de execução ou conversão 

do valor depositado em juízo em pagamento. Intimem-se. Caso haja custas 

processuais pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para 

pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições 

da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Submeto o presente 

decisão à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão 

proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de 

dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010955-91.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ILIDIA DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010955-91.2016.8.11.0007 REQUERENTE: TEREZINHA ILIDIA DUARTE DA 

SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Faço consignar, 

inicialmente, estar o processo maduro e bem instruído a permitir o 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO 

DE TELEFONIA FIXA C/C INEXEGIBILIDADE DE COBRANÇA E OBRIGAÇÃO 

DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de OI S/A, onde 

a reclamante alega, em síntese, que é cliente da operadora de telefonia 

ora reclamada por vários anos e vem sofrendo com aumentos indevidos 

de sua conta de telefonia fixa mensal por serviços jamais contratados, 

pois seu contrato inicial era para pagamento do pacote “Oi fixo” no valor 

de R$ 9,13 (nove reais e treze centavos), razão pela qual pugna pela 

procedência da ação a fim de obrigar a parte reclamada a abster-se de 

efetuar cobranças de serviços não contratados, bem como indenização 

por danos morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. Em 

sede de contestação, a reclamada, em síntese, argumenta que não 

cometeu nenhum ato ilícito, aduzindo pela legitimidade das cobranças e 

exercício regular de direito, uma vez que os serviços foram contratados 

pela parte reclamante, bem como pela inexistência de dano moral, 

pugnando ao final pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. 

Resta clarividente dos autos, a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em cobranças de serviços não 

contratados– a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifica-se que a 

Reclamante colacionou provas satisfatórias a fim de comprovar a 

verossimilhança de suas alegações, notadamente com as faturas de 

telefonia comprovando as cobranças indevidas referentes a seu plano 

inicialmente ora contratado. De outra banda, verifico que a Reclamada não 

trouxe aos autos elementos modificadores dos direitos da parte autora, 

quais sejam, documentos comprovando a autorização para efetuar 

cobranças por serviços não contratados, a exemplo do “Pacote de 

Minutos Longa Distância com 14”, ônus que lhe incumbia, não cumprindo 

assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Todavia, cumpre 

salientar que a Reclamante não aportou aos autos as faturas 

discriminadas para possibilitar uma análise segura dos serviços 

efetivamente cobrados e utilizados de sua linha. Com efeito, em situações 

como esta, em que o consumo não é detalhado, resta inviável a 

suspensão da cobrança do serviço denominado “Serviços Outras 

Prestadoras e Terceiros”, já que possivelmente se refere a serviços 

utilizados pela autora por longo período de tempo correspondente a 

ligações utilizando serviços de outras operadoras. Assim, diante da 

análise minuciosa da documentação que acompanha os autos, tenho que 

o direito milita em parte a favor da parte reclamante. DO DANO MORAL No 

que tange ao pedido de reparação a título de danos morais, entendo que a 

conduta da empresa Reclamada causou sim abalos emocionais à autora, 

abalo esse diverso de mero dissabor e passível de indenização, posto que 

geram insegurança na utilização dos serviços e frustram a relação de 

confiança entre promovente e promovida. Em situação semelhante, assim 

decidiu nossa Egrégia Turma Recursal: “SÚMULA DE JULGAMENTO - 

PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95 RECURSO 

INOMINADO - SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS COBRADOS NA FATURA 

TELEFÔNICA DENOMINADAS: "FRANQUIA PLURI AMIGOS, 

COMODIDADE-PACOTE DE SERVIÇOS, COMODIDADE-PACOTE DE 

SERVIÇOS INTELIGENTES 2, FRANQUIA MENSAL MINUTOS" - 

CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - SENTENÇA PROCEDENTE - DANO 

MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A 

responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, 

pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação 

de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC. Diante da negativa de 

contratação dos serviços inclusos na fatura, incumbe ao fornecedor de 

produtos e serviços comprovar a contratação, o que não restou 

comprovado. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão 

da inclusão de serviço não contratado na fatura e da negativa na 

devolução do valor pago a mais pela consumidora. DANO MORAL 

CONFIGURADO. A valoração dos danos morais não encontra tabela ou 

parâmetro pré-fixado em lei, cabendo ao magistrado a aplicação da 

razoabilidade e proporcionalidade, como caráter ainda de não gerar 

enriquecimento sem causa e colocar o caráter pedagógico ao ofensor, 

sendo que, o valor de R$ 3.152,00 (três mil cento e cinquenta e dois reais) 

fixados na sentença se encontram dentro de tais patamares, levando-se 

em conta ainda a persistência da cobrança indevida dos serviços não 

contratados, eis que mensalmente a Recorrida através do CALL CENTER 

10314, contestava tais irregularidades. Estando tal valor dentro do mínimo 

normalmente fixado por esta Turma Recursal. APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 

DA LEI 9099/95. A sentença poderá ser mantida na integralidade através 

de sumula de julgamento, nos ditames do artigo 46 da Lei 9099/95. DAS 

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Diante da 

sucumbência do Recorrente, condeno a mesma ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099.95. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. (RI 122/2014, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, 

Publicado no DJE 09/06/2014)” Destarte, entendo que, pelo caso em 

análise, levando-se em conta o caráter pedagógico do instituto, a 

hipossuficiência técnica e financeira da parte reclamante, bem como 

ausência de comprovação de constrangimentos decorrentes da situação, 

revela-se razoável o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de 

reparação por danos morais, ao qual apresenta-se moderado e suficiente 

a fim de não acarretar em enriquecimento sem causa da parte autora. DA 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, 

a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em 

dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do 

CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito 

é no caso de engano justificável, o que não vislumbro no presente caso, 

vez que a empresa reclamada não adotou as cautelas necessárias para 

evitar que fossem cobrados serviços jamais contratados da linha 

telefônica da reclamante. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste no valor de R$ 225,44 

(duzentos e vinte e cinco reais, quarenta e quatro centavos), que foram 

cobrados indevidamente das faturas de telefone da Autora referentes ao 

“Pacote de Minutos Longa Distância com 14”, ao qual deverão ser 

devolvidos em dobro, devidamente atualizados. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, mantendo-se a tutela antecipada, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: A) 

CONDENAR a empresa Reclamada OI S/A a restituir, em dobro, o valor de 

R$ 225,44 (duzentos e vinte e cinco reais, quarenta e quatro centavos) à 

parte autora, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data dos 

pagamentos e acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação, bem 

como abster-se de efetuar cobranças nas faturas referentes aos 

serviços “Pacote de Minutos Longa Distância com 14 Serviços Digitais”, 

sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por cada lançamento nas 

faturas da Reclamante; B) CONDENAR a empresa reclamada OI S/A a 

pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

danos morais ocasionados a reclamante TEREZINHA ILIDIA DUARTE DA 

SILVA, valor com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

publicação desta sentença (súmula 362 do STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 
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do artigo 40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 04 de Dezembro de 2017. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, 

nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de dezembro de 2017. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001219-71.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIANE NOVAKOSKI SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001219-71.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ELIZIANE NOVAKOSKI 

SOARES DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de ação cominatória com obrigação de 

fazer proposta por ELIZIANE NOVAKOSKI SOARES DA SILVA em face do 

Município de Alta Floresta/MT. Em apertada síntese, consta na peça 

exordial que a parte autora ELIZIANE NOVAKOSKI SOARES DA SILVA faz 

tratamento médico na unidade do Hospital do Câncer de Barretos-SP e que 

necessita submeter-se a várias consultas naquela localidade. Consta 

ainda nos autos documentos que comprovam a enfermidade apontada, 

como relatório médico e demais documentos que atestam a necessidade 

de continuidade do tratamento com acompanhamento e controle clínico e 

radiológico, tendo em vista sofrer de “CÂNCER” (NEOPLASIA MALIGNA 

DO COLO DO ÚTERO), moléstia classificada no CID 10 sob o nº C 53, 

razão pela qual pugna pela condenação do município em custear as 

despesas com passagens aéreas para continuidade do tratamento 

naquela localidade. Citada, a ré apresentou contestação e requereu a 

improcedência dos pedidos. Pois bem, em que pese as alegações da parte 

Ré, verifico que não apresentou provas capazes de modificar os direitos 

da autora, nos termos do artigo 373, II do NCPC, visto que a autora 

apresentou provas satisfatórias (relatório médico, exames e etc) que 

comprovam a enfermidade apontada, bem como a necessidade de 

continuidade do tratamento com acompanhamento clínico. Com efeito, a Lei 

Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90) possui as seguintes disposições: “Art. 

7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 

contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 

(SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 

198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 

(...) IX - descentralização político-administrativa, com direção única em 

cada esfera de governo: a) ênfase na descentralização dos serviços 

para os municípios; b) regionalização e hierarquização da rede de 

serviços de saúde;” A descentralização do sistema ocorre com ênfase na 

municipalização (princípio do SUS, inc IX, art 7º, da Lei 8.080/90, supra 

transcrito). A Lei atribuiu aos Municípios responsabilidade pela execução e 

prestação direta dos serviços de saúde (art. 18, incisos I, IV e V, da Lei 

n.º 8.080/90). Isso compatibiliza o sistema com o estabelecido pela 

Constituição no seu artigo 30, VII: "Compete aos Municípios (...) prestar, 

com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de 

atendimento à saúde da população". Nesse sentido, destaca-se que uma 

das competências do Ministério da Saúde é “promover a descentralização 

para as Unidades Federadas e para os municípios, dos serviços e das 

ações de saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal” 

(incs. XV, do art. 16). Do mesmo modo, entre as competências das 

Secretarias Estaduais de Saúde, encontra-se: “promover a 

descentralização para os municípios dos serviços e das ações de saúde” 

(art. 17, inc. I). Por sua vez, o art. 198 e incisos, da mesma Carta, 

estabelecem que "as ações e serviços públicos de saúde integram uma 

rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de forma descentralizada, com direção única em cada esfera 

do governo e atendimento integral". E, em cumprimento das disposições 

constitucionais retro, a Lei Federal n. 8080, de 19.09.1990, igualmente 

assegura a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os 

níveis e "reafirma que a saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício". Em acertada lição doutrinária, MANOEL GONÇALVES 

FERREIRA FILHO, comentando o disposto no art. 198, II, da CR, afirma que: 

"...manda ele que o atendimento à saúde seja integral, o que significa, na 

medida em que as palavras têm valor, que todas as doenças e 

enfermidades serão objeto de atendimento, por todos os meios ao dispor 

da medicina moderna" ("in" Comentários à Constituição Brasileira de 1988. 

São Paulo: Editora Saraiva, 1995, v. 4, p. 54 a 56). Não se deve 

desconhecer que o SUS é financiado "com recursos do orçamento da 

seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes" (cf. parágrafo primeiro do art. 198 da 

CR). A conjugação deste dispositivo com o mencionado artigo 23, II, da 

Constituição, conduz à inexorável conclusão de que àqueles entes 

compete fazer as gestões necessárias, junto aos responsáveis pelo 

financiamento do Sistema e/ou pela compra dos medicamentos, de forma a 

manter a unidade sob sua direção em condições de atendimento integral. 

A propósito, neste tema oportuna é a anotação do eminente Ministro Celso 

de Mello, do Excelso Pretório, no seu voto em um processo que se amolda 

ao caso dos autos: "Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que 

se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria 

Constituição da República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra esta 

prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, 

- uma vez configurado esse dilema de razões de ordem ético-jurídica - 

impõem ao julgador uma só e possível opção: o respeito incondicional à 

vida." (PETMC 1246/SC, em 31.01.1997). Assim é o posicionamento 

esposado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal: “(...) DIREITO À VIDA E 

À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES 

DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO 

ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS 

INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER 

CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - 

PRECEDENTES (STF) – (...). O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA 

CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - 

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 

indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria 

Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - 

políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos 

cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e 

médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito 

fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência 

constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que 

seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 

federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da 

saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 

omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO 

DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM 

PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático 

da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários 

todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a 

organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em 

promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, 

fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 

substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, 

por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que 

determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, 

A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À 

PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER 

CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O 

reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição 

gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos 

fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e 

representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário 

de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que 

nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria 

humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. (...)”.

(RE-AGR n.º 393.175/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado 

em 12.12.2006, D.J. 02.02.2007, p. 140) Tratando-se, como se trata, de 

procedimento de urgência, nada mais natural do que atento aos princípios 

constitucionais impor ao município de Alta Floresta a obrigação de 

proporcionar a interessada a continuidade no tratamento necessário para 

garantir a sua saúde, com o devido custeio das passagens aéreas para a 
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cidade de Barretos-SP sempre que houver necessidade. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, com a extinção do processo com resolução 

do mérito para CONDENAR o Município de Alta Floresta ao cumprimento de 

obrigação de fazer para custear as despesas com passagens aéreas 

para a cidade de BARRETOS-SP, ida e volta, à parte Autora e 01 (um) 

acompanhante, independentemente de óbices burocráticos e sem futuras 

interrupções, sob pena de bloqueio do valor necessário a viabilizar a 

concretização da decisão, sem prejuízo de futura responsabilização civil, 

criminal e administrativa. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Alta Floresta/MT, 05 de Dezembro de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

11 de dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001623-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO BATISTA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAMOS VIEIRA OAB - MT23085/O (ADVOGADO)

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001623-88.2017.8.11.0007 REQUERENTE: HELIO BATISTA DO PRADO 

REQUERIDO: BANCO DA AMAZONIA SA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o julgamento 

antecipado, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA proposta 

por HELIO BATISTA DO PRADO em face de BANCO DA AMAZONIA S/A, 

onde o reclamante alega, em síntese, que teve seu nome incluído nos 

órgãos restritivos de crédito de forma injusta por ordem da empresa 

reclamada, tendo em vista que jamais celebrou qualquer contrato de 

empréstimo com a mesma, motivo pela qual pugna pela declaração da 

inexistência de débitos, bem como indenização a título de danos morais 

que entende ter sofrido em razão destes fatos. No mérito, a reclamada 

sustenta pela inexistência de conduta ilícita do banco tendo em vista a 

existência da relação contratual, pois os empréstimos foram realizados 

pelo autor, bem como pelo exercício regular de direito diante da inclusão 

de seu nome nos órgãos restritivos de crédito ante o não adimplemento de 

suas obrigações, pugnando assim pela improcedência de todos os 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Pois bem. No caso em 

comento, verifica-se que a Reclamada colacionou aos autos contrato de 

empréstimo rural com dados pessoais da parte e devidamente assinadas. 

Em análise minuciosa da documentação é clarividente a relação contratual, 

a parte assina exatamente igual e informa dados confidenciais. Desta 

forma, restando comprovada a existência de relação contratual, bem como 

a sua inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. 

Ademais, não prospera a alegação em sede de impugnação à contestação 

de que as assinaturas e os documentos juntados a defesa da Reclamada 

não são e nunca foram do autor, pois no entendimento deste juízo, restou 

claro que houve de fato a contratação, notadamente por ser empréstimo 

rural e corroborando perfeitamente com as alegações contidas na inicial. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando em consideração 

os documentos juntados a defesa que indicam os valores contratados a 

título de empréstimo rural, necessário o reconhecimento de legalidade da 

inclusão do nome do autor nos órgãos restritivos de crédito ante o não 

adimplemento de suas obrigações. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Tendo em 

vista que a parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu 

uma pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, 

obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa 

ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 

9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos 

que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a 

parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, com fulcro no art.487, inciso I do 

NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL, bem como 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

propostas pelo reclamante em desfavor da reclamada, com a extinção do 

processo com resolução do mérito. Ademais, CONDENO a parte 

reclamante a pagar a multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido 

da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, 

bem como ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 07 de Dezembro de 2017. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, 

nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de dezembro de 2017. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011245-09.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011245-09.2016.8.11.0007 REQUERENTE: OLAVO ALMEIDA REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. Indefiro o pedido de 

justiça gratuita apresentado pelo autor (evento nº 8679673), pois não está 

demonstrado que não possui condições de arcar com as custas do 
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processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, e, por outro 

lado, sequer justificou os motivos de sua ausência à audiência de 

conciliação. Assim, intime-se o autor para, no prazo de cinco dias, adimplir 

as custas processuais, conforme condenado na r. sentença transitada em 

julgado. Em caso de eventual inadimplemento, certifique-se e proceda-se 

de acordo com a norma de regência (CNGCJ/MT). Intime-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 4 de dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011432-51.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE VICENTE RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BETO MÓVEIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

8011432-51.2015.8.11.0007 REQUERENTE: LUZINETE VICENTE RIBEIRO 

FERREIRA REQUERIDO: BETO MÓVEIS Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO A 

Requerente propôs a presente ação objetivando ser ressarcida por danos 

morais que entende ter sofrido em razão de cobrança vexatória 

perpetrada pela Requerida, aduzindo que em decorrência de problemas 

financeiros, atrasou algumas parcelas da compra de um freezer na loja da 

empresa requerida. Assevera que uma funcionária da empresa requerida 

dirigiu-se até sua residência e passou a alardear dizendo em alto tom que 

a requerente estava com o nome sujo por não efetuar o pagamento do 

freezer que havia adquirido, sofrendo vexame e humilhação pois estava 

na presença de várias pessoas. No mérito, a Requerida aduz pela 

inocorrência de danos morais, visto que a funcionária da empresa apenas 

realizou a cobrança de forma normal diante do que lhe é determinado, bem 

como tentou por diversas vezes contatar a requerente por meio telefônico 

sem obter resultado, pugnando assim pela improcedência dos pedidos. 

Pois bem. Compulsando os autos, bem como os documentos que o 

instruem, verifico que o direito não milita em favor da Requerente, tendo 

em vista que não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu 

direito, ou seja, que tenha sofrido vexame e humilhação diante de 

cobrança vexatória perpetradas pela requerida, ônus que lhe incumbia, 

nos termos do art. 373, inciso I do NCPC. Nesse sentido: “RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA VEXATÓRIA NÃO COMPROVADA - DANO 

MORAL INOCORRENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. (RI 1515/2011, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 28/02/2012, Publicado no DJE 

15/03/2012)” DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que consta 

nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

propostas pela Requerente, com a extinção do processo com resolução 

do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 

19 de Dezembro de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 

de dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-08.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J J SILVA PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 06 de 

fevereiro de 2018 às 16:20 horas. MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA 

MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003344-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GIBRAN BORTOLETTO SPROGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para dia 07 de 

fevereiro de 2018, às 16:20 horas. MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA 

MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003350-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO)

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para dia 08 de 

fevereiro de 2018 às 13:20 horas. MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA 

MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001153-91.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK OAB - MT20750/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 08 de 

fevereiro de 2018 às 16:40 horas, bem como da LIMINAR INDEFERIDA. 

MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-12.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA GONCALVES MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000531-12.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MAIARA GONCALVES 

MENDONCA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão 

do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I - Mérito Afirma a parte autora, em sua peça genérica, 

jamais ter contraído dívidas com a parte requerida, requerendo 

indenização por dano moral pela negativação indevida. Por outro lado, a 

empresa ré afirma que houve contratação dos serviços de telefonia e que 

inclusive existem pagamentos anteriores à inscrição no órgão de proteção 
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ao crédito. Também anexou na contestação, ID n.º 8188787, extratos de 

utilização de serviços que demonstram a existência de linha fornecimento 

dos serviços de terminal móvel (66) 996875744. Com base no livre 

convencimento motivado e analisando a defesa da ré decido pela 

constatação de débito e existência de relação jurídica entre as partes, 

pois restou demonstrado também a existência de pagamentos pretéritos 

das faturas do terminal fixo registrado sob n.º (66)996875744 e que o 

cancelamento ocorreu em 26.02.2015. Segundo disposto na Lei 9.099/95 o 

Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão que reputar 

mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade 

para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para 

dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Art. 6º O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Deste 

modo, tenho que o requerido desincumbiu-se do ônus de comprovar os 

fatos por ele alegados, de que existe a relação jurídica, bem como 

demonstrou a origem da dívida já que se trata de terminal em que o DDD é 

da cidade de Alta Floresta - MT, sendo improvável a fraude nesse caso 

concreto, nos termos do art. 373, inciso II, NCPC. Além de a ré ter 

demonstrado a existência de utilização de serviços, os quais inclusive 

podem ser contratados via telefone sem contrato escrito, no presente 

caso, não há que se falar em dano moral, pois mesmo que a negativação 

feita pelo réu não existisse, a parte autora não receberia qualquer crédito, 

porque existem outras negativações em seu nome. Vale ressaltar que em 

consulta pela assessoria do Gabinete restou comprovada a existência de 

4 (três) negativações em nome da parte autora conforme demonstra o 

extrato anexo a presente decisão. Desta forma conclui-se ser a parte 

autora uma devedora contumaz, não tendo qualquer credibilidade perante 

seus credores, ou confiabilidade, a fim de conseguir realizar compras a 

crédito. Diante de tal prova, forçoso concluir que a manutenção do nome 

da parte nos cadastros restritivos não causou nenhuma lesão que 

pudesse justificar a indenização pleiteada. Ora, para que os danos morais 

sejam reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da 

lesão e o porte econômico das partes. É importante observar, inclusive, as 

circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, 

moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e sem 

causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência com o 

caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos 

autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à 

moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu nome 

nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Os fatos mencionados demonstram atitude 

de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como 

litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro 

fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do 

Código de Processo Civil/2015. II - Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo reclamante em face do 

reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Em 

decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos 

artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa 

de 9,9% sobre o valor da causa, corrigidos à época do pagamento, bem 

como CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo e 

dos honorários do advogado que fixo no montante de 15% sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 11 de dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-12.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA GONCALVES MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000531-12.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MAIARA GONCALVES 

MENDONCA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão 

do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I - Mérito Afirma a parte autora, em sua peça genérica, 

jamais ter contraído dívidas com a parte requerida, requerendo 

indenização por dano moral pela negativação indevida. Por outro lado, a 

empresa ré afirma que houve contratação dos serviços de telefonia e que 

inclusive existem pagamentos anteriores à inscrição no órgão de proteção 

ao crédito. Também anexou na contestação, ID n.º 8188787, extratos de 

utilização de serviços que demonstram a existência de linha fornecimento 

dos serviços de terminal móvel (66) 996875744. Com base no livre 

convencimento motivado e analisando a defesa da ré decido pela 

constatação de débito e existência de relação jurídica entre as partes, 

pois restou demonstrado também a existência de pagamentos pretéritos 

das faturas do terminal fixo registrado sob n.º (66)996875744 e que o 

cancelamento ocorreu em 26.02.2015. Segundo disposto na Lei 9.099/95 o 

Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão que reputar 

mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade 

para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para 

dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Art. 6º O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Deste 

modo, tenho que o requerido desincumbiu-se do ônus de comprovar os 

fatos por ele alegados, de que existe a relação jurídica, bem como 

demonstrou a origem da dívida já que se trata de terminal em que o DDD é 

da cidade de Alta Floresta - MT, sendo improvável a fraude nesse caso 

concreto, nos termos do art. 373, inciso II, NCPC. Além de a ré ter 

demonstrado a existência de utilização de serviços, os quais inclusive 

podem ser contratados via telefone sem contrato escrito, no presente 

caso, não há que se falar em dano moral, pois mesmo que a negativação 

feita pelo réu não existisse, a parte autora não receberia qualquer crédito, 

porque existem outras negativações em seu nome. Vale ressaltar que em 

consulta pela assessoria do Gabinete restou comprovada a existência de 

4 (três) negativações em nome da parte autora conforme demonstra o 

extrato anexo a presente decisão. Desta forma conclui-se ser a parte 

autora uma devedora contumaz, não tendo qualquer credibilidade perante 

seus credores, ou confiabilidade, a fim de conseguir realizar compras a 

crédito. Diante de tal prova, forçoso concluir que a manutenção do nome 

da parte nos cadastros restritivos não causou nenhuma lesão que 

pudesse justificar a indenização pleiteada. Ora, para que os danos morais 

sejam reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da 

lesão e o porte econômico das partes. É importante observar, inclusive, as 

circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, 

moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e sem 

causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência com o 

caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos 

autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à 

moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu nome 

nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Os fatos mencionados demonstram atitude 

de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como 

litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro 

fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do 

Código de Processo Civil/2015. II - Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo reclamante em face do 

reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Em 

decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos 

artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa 
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de 9,9% sobre o valor da causa, corrigidos à época do pagamento, bem 

como CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo e 

dos honorários do advogado que fixo no montante de 15% sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 11 de dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010468-97.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL FERRACIOLI PAGANOTTI BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARQUITETURA DA MODA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010468-97.2011.8.11.0007 REQUERENTE: RAQUEL FERRACIOLI 

PAGANOTTI BARROS REQUERIDO: ARQUITETURA DA MODA LTDA - EPP 

Vistos. Contatou-se a inexistência de bens penhoráveis, devedor não 

encontrado e ausência de manifestação da parte exequente quanto aos 

fatos, mesmo tendo sido devidamente intimada, conforme certidão de ID 

n.º 9597036. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO DE 

EXECUÇÃO, com base no art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95, pela ausência 

de bens penhoráveis. Autorizo a expedição de certidão (enunciados nº. 

75 e 76), caso seja requerida pela credora. Nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de dezembro de 2017. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010468-97.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL FERRACIOLI PAGANOTTI BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARQUITETURA DA MODA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010468-97.2011.8.11.0007 REQUERENTE: RAQUEL FERRACIOLI 

PAGANOTTI BARROS REQUERIDO: ARQUITETURA DA MODA LTDA - EPP 

Vistos. Contatou-se a inexistência de bens penhoráveis, devedor não 

encontrado e ausência de manifestação da parte exequente quanto aos 

fatos, mesmo tendo sido devidamente intimada, conforme certidão de ID 

n.º 9597036. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO DE 

EXECUÇÃO, com base no art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95, pela ausência 

de bens penhoráveis. Autorizo a expedição de certidão (enunciados nº. 

75 e 76), caso seja requerida pela credora. Nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de dezembro de 2017. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001154-76.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para dia 15 de 

fevereiro de 2018 às 14:20 horas. MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA 

MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003484-12.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI LEMES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 de 

fevereiro de 2018 às 13:40 horas. MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA 

MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010656-85.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANE MATOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, do inteiro teor da 

Certidão do ID de nº 8096964, para requerer o que de direito no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003442-60.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN FERREIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 15 de 

fevereiro de 2018 às 16:20 horas, bem como da LIMINAR INDEFERIDA. 

MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-79.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AURELINO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000145-79.2016.8.11.0007 REQUERENTE: AURELINO VIEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. A parte autora interpôs 

Recurso Inominado, deixando, no entanto, de efetuar regularmente o 

recolhimento do preparo, consoante se verifica da certidão constante do 

ID n.º 10260960 e do documento anexo que informa que a guia não foi 

paga. Conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o 

recolhimento do preparo será efetuado, independentemente de intimação, 

nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob 

pena de deserção. Nesse sentido é a orientação do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais – FONAJE, por meio do Enunciado nº 80: “Enunciado 

nº 80 - O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o 

recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela 

parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva 

(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).” De igual modo dispõe a Súmula nº 08 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Assim, verifica-se que, decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a 

parte recorrente não efetuou o recolhimento do preparo e a sua 

respectiva comprovação. Desta feita, tenho que o recurso não preenche 

um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o preparo. 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO 

RECEBO o recurso inominado. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 

de novembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-79.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AURELINO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000145-79.2016.8.11.0007 REQUERENTE: AURELINO VIEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. A parte autora interpôs 

Recurso Inominado, deixando, no entanto, de efetuar regularmente o 

recolhimento do preparo, consoante se verifica da certidão constante do 

ID n.º 10260960 e do documento anexo que informa que a guia não foi 

paga. Conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, o 

recolhimento do preparo será efetuado, independentemente de intimação, 

nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob 

pena de deserção. Nesse sentido é a orientação do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais – FONAJE, por meio do Enunciado nº 80: “Enunciado 

nº 80 - O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o 

recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela 

parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva 

(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).” De igual modo dispõe a Súmula nº 08 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Assim, verifica-se que, decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a 

parte recorrente não efetuou o recolhimento do preparo e a sua 

respectiva comprovação. Desta feita, tenho que o recurso não preenche 

um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o preparo. 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO 

RECEBO o recurso inominado. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 

de novembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010559-51.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KG COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILERCIO VICTOR NETTO RODRIGUES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte autora, para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, a cerca do documento acostado 

no ID de nº 1797382, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003519-69.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR YOSHIO YOKOYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDA MARA BUENO GODOY OAB - MT22964/O (ADVOGADO)

KAUE MELLI ARISI OAB - MT20057/O (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 de 

fevereiro de 2018 às 16:20 horas. MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA 

MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003351-67.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO PERAZOLO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para dia 08 de 

fevereiro de 2018 às 13:40 horas. MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA 

MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003423-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCE HONORATO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIS ANTONIO MASSARELLI (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 15 de 

fevereiro de 2018 às 14:00 horas, bem como da LIMINAR INDEFERIDA. 

MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000868-98.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY SENGER 01096989166 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NEUZA FERREIRA DA CUNHA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte autora, do inteiro 

teor da certidão do ID de nº 9156629, para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010940-59.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA HACKBARTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

PATRICIA HACKBARTH OAB - MT0020485A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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NOELI DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA FLORESTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

ALTA FLORESTA Avenida Ariosto da Riva n.º 1987, Centro - ALTA 

FLORESTA Numero do Processo: 0010940-89.2015.811.0010 Polo Ativo: 

PATRICIA HACKBARTH Polo Passivo: NOELI DA SILVA PEREIRA Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no 

item 2.19.1 da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou 

infrutífera a tentativa. Assim, defiro o pedido de restrição judicial de 

veículos registrados em nome da parte executada veiculado no evento nº 

18, via sistema RENAJUD, o que já foi feito em gabinete, sendo que na 

consulta não foram encontrados veículos registrados, consoante extrato 

anexo. De outro norte, indefiro o pleito formulado de pesquisa via sistema 

INFOJUD uma vez que a pesquisa via referido sistema, por ser uma 

ferramenta eletrônica para fornecimento de dados e declarações sigilosos 

do contribuinte junto à Receita Federal, deve ser adotada como medida 

excepcional, a ser cuidadosamente analisada caso a caso. De fato, 

deve-se averiguar a preexistência de provas a indicar a premente 

necessidade de tomada dessa diligência por parte do Juízo, o interesse 

público que envolve a questão e, em especial, a demonstração de que a 

parte interessada em conhecer dessas informações tomou todas as 

providências possíveis, que estiveram ao seu alcance, no sentido de 

conseguir informações acerca da existência de bens em nome do 

executado, uma vez que o acesso ao INFOJUD implica em quebra de sigilo 

fiscal. De igual modo, indefiro o pedido constante do evento n.º 15 de 

intimação do advogado Rafael Gomes Neto da revogação dos poderes 

conferidos pela parte autora na procuração outorgada, vez que se trata 

de providencia que cabe a parte. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 27 

de abril de 2016. MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003276-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VELTON FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 06 de 

fevereiro de 2018 às 14:20 horas. MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA 

MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001105-35.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAFINE GIOVANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 9234288, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte recorrida 

do inteiro teor do recurso de movimentação de nº 9234288, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010663-14.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERGAMASCHI & CIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAJUNIOR LIMA MARANHAO OAB - MT0006356A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010663-14.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIS AUGUSTO CUISSI 

EXECUTADO: BERGAMASCHI & CIA LTDA Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 512 da 

CNGC/MT. Restando frutífero o bloqueio de valores, o extrato da operação 

emitido pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme Enunciado 

nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas as partes. 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora, conforme 

Enunciados n.º 117 e 142 do FONAJE e Súmula n.º 10 da Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Deve a Srª. 

Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de Depósitos 

Judiciais, comunicando do bloqueio de valor via sistema Bacenjud e da 

transferência do valor à Conta Judicial, para que aquele Departamento 

promova a devida vinculação da quantia aos presentes autos. Por outro 

lado, caso reste infrutífera a penhora eletrônica de valor, intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias. Às providências. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de novembro de 2017. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011121-26.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA PRISCILA DE SALES ZILIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DOS SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte Exequente, do 

inteiro teor da juntada do ID nº 10641962, para se manifestar no prazo de 

15 dias, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010364-08.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MOREIRA DE FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDELSON DE SOUZA MACHADO LEMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010364-08.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: BENEDITO MOREIRA DE 

FRANCA EXECUTADO: EDELSON DE SOUZA MACHADO LEMOS Vistos. 

Contatou-se a inexistência de bens penhoráveis e ausência de 

manifestação da parte exequente quanto ao fato, mesmo tendo sido 

devidamente intimada, conforme certidão de ID n.º 10281439. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, com base no art. 

53, § 4º, da Lei n. 9.099/95, pela ausência de bens penhoráveis. Autorizo 

a expedição de certidão (enunciados nº. 75 e 76), caso seja requerida 

pela credora. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Caso haja 

custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente 

para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo com as 

disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 13 de novembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 
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PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010104-23.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ROSLER (EXEQUENTE)

MELISSA ROSLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENEU ALCEU ROSLER OAB - RS32801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO CIDADES - CENTRO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO 

ADMINISTRATIVO, ESTATISTICA E SOCIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono das partes autoras, do inteiro 

teor da juntada do ID de nº 1833685, para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001130-48.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVESTRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001130-48.2016.8.11.0007 REQUERENTE: LETICIA SILVESTRE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado em face do 

permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte autora devidamente 

intimada a manifestar-se sobre despacho de ID n.º 9291750 não 

apresentou dentro do prazo legal o comprovante de seu endereço, 

conforme certidão de evento n.º 10539812. Somente quando comprovado 

o domicílio da parte autora é que se pode ter o devido conhecimento a 

respeito, e, por consequência, do juízo competente, pelo que se torna 

imprescindível aquela providência probatória quanto ao endereço, já por 

ocasião do ajuizamento da ação. Ademais, tendo a julgadora oportunizado 

a superação da falta de documento que se fazia imprescindível, e não 

tendo a parte atendido à oportunidade que lhe fora dada, resulta em 

extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido é o 

posicionamento da Turma Recursal Única de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. A competência 

territorial dos Juizados Especiais Cíveis é fixada, em regra, pelo domicílio 

da parte requerida, critério estabelecido no art. 4º, inciso I da Lei nº 

9.099/95. Hipótese na qual não foi comprovado o domicílio do requerente 

na Comarca de Sorriso, sendo o domicílio do requerido na Comarca de 

Primavera do Leste. Não há no caso nenhuma das circunstâncias que 

atraísse a competência do foro de Sorriso para o julgamento da causa. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 105999020118110014/2016, 

Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2016, Publicado no DJE 

26/07/2016). Assim, com fulcro no artigo 4°, incisos I, II e III, da Lei n° 

9.099/95, é de rigor ser reconhecida a incompetência territorial, pois o 

reclamante não demonstrou de forma satisfatória que reside nesta 

comarca de Alta Floresta (MT). Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso III, da 

Lei n° 9.099/95 e com base no art. 485, IV e I, do vigente Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 16 de novembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010714-30.2010.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO APARECIDO GONCALVES SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JULIANO PERES PERES OAB - MT16889-B (ADVOGADO)

SALVADOR PERES PERES OAB - MT6440/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HORACIO BENEDITO SANTOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO OAB - MT0004151S 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MOISES BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Com fulcro na legislação vigente e na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, IMPULSIONO os autos para INTIMAR as 

partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da avaliação 

realizada no bem penhorado, presente ao ID 10648877.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011302-03.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIABI IMOBILIARIA E LOTEAMENTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação dos Patronos das partes Exequente e 

Executada, para comparecerem a audiência de Conciliação designada 

para o dia 22 de Fevereiro de 2018, às 15:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000912-83.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000912-83.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: LEONICE MOREIRA 

EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Considerando a disposição do artigo 

835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o dinheiro na ordem 

preferencial de bens penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do 

crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema Bacenjud, com 

fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 512 da CNGC/MT. 

Restando frutífero o bloqueio de valores, o extrato da operação emitido 

pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme Enunciado nº 140 

do FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas as partes. 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora, conforme 

Enunciados n.º 117 e 142 do FONAJE e Súmula n.º 10 da Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Deve a Srª. 

Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de Depósitos 

Judiciais, comunicando do bloqueio de valor via sistema Bacenjud e da 

transferência do valor à Conta Judicial, para que aquele Departamento 

promova a devida vinculação da quantia aos presentes autos. Por outro 

lado, caso reste infrutífera a penhora eletrônica de valor, intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias. Às providências. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 4 de dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 8010668-02.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE MICHELE CAMPOS BERTOLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIT'S SHOPP DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Com fulcro na legislação vigente e na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, IMPULSIONO os autos para INTIMAR a 

parte autora, na pessoa de seu patrono habilitado, para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos autos, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011203-57.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ORTOMED PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

ANDREA TATTINI ROSA OAB - SP210738 (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação dos Patronos das partes Exequente e 

Executada, para que compareçam a audiência de Conciliação designada 

para o dia 22 de fevereiro de 2018, às 15:20.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010131-11.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIABI IMOBILIARIA E LOTEAMENTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

ANDRE FONTOURA BAGANHA OAB - MT0013050S (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação das partes Exequente e Executada, para 

comparecerem a audiência de conciliação designada para o dia 22 de 

fevereiro de 2018, às 15:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001376-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CURIONI & CARDOSO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico que os Embargos de Declaração apresentado no ID de nº 

10479654, são Tempestivos; Certifico ainda, que procedo a intimação do 

Patrono da parte requerida, para querendo se manifestar no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011274-30.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA GOMES MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A (ADVOGADO)

CAROLINE EVELYN DAN LOPES OAB - MT20074/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME ALVES DE BRITO (EXECUTADO)

LEONARDO ROSA DE BRITO (EXECUTADO)

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES OAB - PR0012855A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação dos Patronos da parte autora, do inteiro 

teor das juntadas dos IDs. de nº 9835736 e 10389018, para se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANKE SCHMIDT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELEIRO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR OAB - MT9061/B (ADVOGADO)

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT0008182A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000790-70.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANKE SCHMIDT REQUERIDO: 

CELEIRO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Vistos. Tendo em vista a alegação 

de matéria preliminar pela empresa requerida, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar impugnação à contestação, 

bem como para manifestar acerca da petição aportada no ID n.º 

10534044. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de dezembro de 2017. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010848-47.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA NUNES CHAVEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPAÇO VERDE LTDA - ME (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 10552257, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de 

n.10552251 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

10552257, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. D. S. (REQUERENTE)

EDUARDO SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOANITA FERNANDA BOTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 10514114, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de 

n.10514121 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

10514114, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010290-12.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010290-12.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: NEIDE APARECIDA DA SILVA Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

A parte autora não informou o endereço da parte requerida inviabilizando 

o chamamento dele ao processo, conforme informado na certidão de ID n.º 

10375441. Nos termos do artigo 240, § 2º do vigente CPC: “Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do vigente Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 01 de dezembro de 2017. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010317-92.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAILANE LIMA COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010317-92.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: RAILANE LIMA COSTA Vistos. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte 

autora não informou o endereço da parte requerida inviabilizando o 

chamamento dele ao processo, conforme informado na certidão de ID n.º 

10377012. Nos termos do artigo 240, § 2º do vigente CPC: “Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do vigente Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 01 de dezembro de 2017. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010177-58.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA DAIANE DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010177-58.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: M.R. BETT DE MATOS & CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: JESSICA DAIANE DA SILVA Vistos. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte 

autora não informou o endereço da parte requerida inviabilizando o 

chamamento dele ao processo, conforme informado na certidão de ID n.º 

10377170. Nos termos do artigo 240, § 2º do vigente CPC: “Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do vigente Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 01 de dezembro de 2017. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010300-56.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN FLONTEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010300-56.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: RENAN FLONTEIRA DOS SANTOS 

Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. A parte autora não informou o endereço da parte requerida 

inviabilizando o chamamento dele ao processo, conforme informado na 

certidão de ID n.º 10378269. Nos termos do artigo 240, § 2º do vigente 

CPC: “Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 485, 

IV, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 01 de dezembro de 2017. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010137-76.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON FERREIRA PASSOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010137-76.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: COMERCIAL ARAUJO DA SILVA 

SUPERMERCADOS LTDA. - EPP EXECUTADO: CLEVERSON FERREIRA 

PASSOS Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. A parte autora não informou o endereço da parte 

requerida inviabilizando o chamamento dele ao processo, conforme 

informado na certidão de ID n.º 10379110. Nos termos do artigo 240, § 2º 

do vigente CPC: “Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as 

providências necessárias para viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 

485, IV, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 
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presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 01 de dezembro de 2017. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010706-77.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. OLDRA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010706-77.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: P. H. OLDRA & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: LOURENCO RIBEIRO DA SILVA Vistos. Relatório dispensado 

em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte autora não 

informou o endereço da parte requerida inviabilizando o chamamento dele 

ao processo, conforme informado na certidão de ID n.º 10379221. Nos 

termos do artigo 240, § 2º do vigente CPC: “Incumbe ao autor adotar, no 

prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a 

citação [...]”. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do vigente Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 01 de dezembro de 2017. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010255-52.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI PIRES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010255-52.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: VALDINEI PIRES DOS SANTOS Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

A parte autora não informou o endereço da parte requerida inviabilizando 

o chamamento dele ao processo, conforme informado na certidão de ID n.º 

10379605. Nos termos do artigo 240, § 2º do vigente CPC: “Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do vigente Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 01 de dezembro de 2017. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010147-23.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010147-23.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: M.R. BETT DE MATOS & CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: FERNANDO HENRIQUE DA SILVA Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

A parte autora não informou o endereço da parte requerida inviabilizando 

o chamamento dele ao processo, conforme informado na certidão de ID n.º 

10379487. Nos termos do artigo 240, § 2º do vigente CPC: “Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do vigente Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 01 de dezembro de 2017. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010657-36.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE MARIA GOMES DO CARMO 98007882120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CRISTINA DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010657-36.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: JAINE MARIA GOMES DO 

CARMO 98007882120 EXECUTADO: ELAINE CRISTINA DE ANDRADE 

Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. A parte autora não informou o endereço da parte requerida 

inviabilizando o chamamento dele ao processo, conforme informado na 

certidão de ID n.º 10379873. Nos termos do artigo 240, § 2º do vigente 

CPC: “Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 485, 

IV, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 01 de dezembro de 2017. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010571-02.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. OLDRA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALLACE SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010571-02.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: P. H. OLDRA & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: WALLACE SOARES DA SILVA Vistos. Relatório dispensado 
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em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte autora não 

informou o endereço da parte requerida inviabilizando o chamamento dele 

ao processo, conforme informado na certidão de ID n.º 10380105. Nos 

termos do artigo 240, § 2º do vigente CPC: “Incumbe ao autor adotar, no 

prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a 

citação [...]”. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do vigente Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 01 de dezembro de 2017. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010160-22.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE FERNANDA BAULI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010160-22.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: M.R. BETT DE MATOS & CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: JOICE FERNANDA BAULI Vistos. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte 

autora não informou o endereço da parte requerida inviabilizando o 

chamamento dele ao processo, conforme informado na certidão de ID n.º 

10380297. Nos termos do artigo 240, § 2º do vigente CPC: “Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do vigente Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 01 de dezembro de 2017. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010309-18.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTERO AMARAL SOUZA NETO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010309-18.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: ANTERO AMARAL SOUZA NETO 

Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. A parte autora não informou o endereço da parte requerida 

inviabilizando o chamamento dele ao processo, conforme informado na 

certidão de ID n.º 10383226. Nos termos do artigo 240, § 2º do vigente 

CPC: “Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 485, 

IV, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 01 de dezembro de 2017. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010372-43.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA ALMEIDA FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010372-43.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: M.R. BETT DE MATOS & CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: MARTA ALMEIDA FERREIRA Vistos. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte 

autora não informou o endereço da parte requerida inviabilizando o 

chamamento dele ao processo, conforme informado na certidão de ID n.º 

10383294. Nos termos do artigo 240, § 2º do vigente CPC: “Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do vigente Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 01 de dezembro de 2017. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010387-12.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSO ANTONIO MOTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010387-12.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: EDIMILSO ANTONIO MOTA 

EXECUTADO: CELSO DA SILVA Vistos. Relatório dispensado em face do 

permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte autora não informou o 

endereço da parte requerida inviabilizando o chamamento dele ao 

processo, conforme informado na certidão de ID n.º 10383335. Nos 

termos do artigo 240, § 2º do vigente CPC: “Incumbe ao autor adotar, no 

prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a 

citação [...]”. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do vigente Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 01 de dezembro de 2017. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 88 de 1523



Processo Número: 8010373-28.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANGLIANE NABIA DOS SANTOS SANTANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010373-28.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: M.R. BETT DE MATOS & CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: SANGLIANE NABIA DOS SANTOS SANTANA 

Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. A parte autora não informou o endereço da parte requerida 

inviabilizando o chamamento dele ao processo, conforme informado na 

certidão de ID n.º 10383410. Nos termos do artigo 240, § 2º do vigente 

CPC: “Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 485, 

IV, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 01 de dezembro de 2017. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010186-20.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVERSON CANDIDO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010186-20.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: M.R. BETT DE MATOS & CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: IVERSON CANDIDO DE SOUZA Vistos. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte 

autora não informou o endereço da parte requerida inviabilizando o 

chamamento dele ao processo, conforme informado na certidão de ID n.º 

10394425. Nos termos do artigo 240, § 2º do vigente CPC: “Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do vigente Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 01 de dezembro de 2017. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010672-05.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MORESCHI DE QUADROS MOURA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEIGA MIRANDA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010672-05.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: RAFAELA MORESCHI DE 

QUADROS MOURA - ME EXECUTADO: GEIGA MIRANDA DA SILVA Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

A parte autora não informou o endereço da parte requerida inviabilizando 

o chamamento dele ao processo, conforme informado na certidão de ID n.º 

10395283. Nos termos do artigo 240, § 2º do vigente CPC: “Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do vigente Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 01 de dezembro de 2017. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010671-20.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MORESCHI DE QUADROS MOURA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SILVANE SOARES LOPES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010671-20.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: RAFAELA MORESCHI DE 

QUADROS MOURA - ME EXECUTADO: JOSE SILVANE SOARES LOPES 

Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. A parte autora não informou o endereço da parte requerida 

inviabilizando o chamamento dele ao processo, conforme informado na 

certidão de ID n.º 10395372. Nos termos do artigo 240, § 2º do vigente 

CPC: “Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 485, 

IV, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 01 de dezembro de 2017. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010679-94.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAZ & PAZ LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAINE PESSOA LEAL DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010679-94.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: PAZ & PAZ LTDA - ME 

EXECUTADO: ADELAINE PESSOA LEAL DA SILVA Vistos. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte 

autora não informou o endereço da parte requerida inviabilizando o 

chamamento dele ao processo, conforme informado na certidão de ID n.º 

10396231. Nos termos do artigo 240, § 2º do vigente CPC: “Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do vigente Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 
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conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 01 de dezembro de 2017. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010686-86.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE METAIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA ALEXANDRE DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010686-86.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: OLIMPIO COMERCIO E 

REPRESENTACOES DE METAIS LTDA - ME EXECUTADO: FRANCISCA 

ALEXANDRE DE SOUZA Vistos. Relatório dispensado em face do 

permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte autora não informou o 

endereço da parte requerida inviabilizando o chamamento dele ao 

processo, conforme informado na certidão de ID n.º 10396333. Nos 

termos do artigo 240, § 2º do vigente CPC: “Incumbe ao autor adotar, no 

prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a 

citação [...]”. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do vigente Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 01 de dezembro de 2017. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010697-18.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA TAYSSA OLIVEIRA DE SOUZA BARBOSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010697-18.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: ANA TAYSSA OLIVEIRA DE SOUZA 

BARBOSA Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 

da Lei n° 9.099/95. A parte autora não informou o endereço da parte 

requerida inviabilizando o chamamento dele ao processo, conforme 

informado na certidão de ID n.º 10396402. Nos termos do artigo 240, § 2º 

do vigente CPC: “Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as 

providências necessárias para viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 

485, IV, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 01 de dezembro de 2017. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010438-23.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONNY ALLAN MACHADO DE MEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010438-23.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: M.R. BETT DE MATOS & CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: RONNY ALLAN MACHADO DE MEIRA Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

A parte autora não informou o endereço da parte requerida inviabilizando 

o chamamento dele ao processo, conforme informado na certidão de ID n.º 

10396684. Nos termos do artigo 240, § 2º do vigente CPC: “Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do vigente Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 01 de dezembro de 2017. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010644-37.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. OLDRA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIVAIR XAVIER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010644-37.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: P. H. OLDRA & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: RIVAIR XAVIER Vistos. Relatório dispensado em face do 

permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte autora não informou o 

endereço da parte requerida inviabilizando o chamamento dele ao 

processo, conforme informado na certidão de ID n.º 10396823. Nos 

termos do artigo 240, § 2º do vigente CPC: “Incumbe ao autor adotar, no 

prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a 

citação [...]”. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do vigente Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 01 de dezembro de 2017. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010634-90.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS PERCINOTTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MARCIA CRISTINA DA COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010634-90.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS 

PERCINOTTO LTDA - ME EXECUTADO: MARCIA CRISTINA DA COSTA 

Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. A parte autora não informou o endereço da parte requerida 

inviabilizando o chamamento dele ao processo, conforme informado na 

certidão de ID n.º 10397083. Nos termos do artigo 240, § 2º do vigente 

CPC: “Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 485, 

IV, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 01 de dezembro de 2017. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010316-10.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DE PAULO DE BARROS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010316-10.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: ELISANGELA DE PAULO DE BARROS 

Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. A parte autora não informou o endereço da parte requerida 

inviabilizando o chamamento dele ao processo, conforme informado na 

certidão de ID n.º 10397147. Nos termos do artigo 240, § 2º do vigente 

CPC: “Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências 

necessárias para viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 485, 

IV, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 01 de dezembro de 2017. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010419-17.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON POLLHEIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010419-17.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: COMERCIAL ARAUJO DA SILVA 

SUPERMERCADOS LTDA. - EPP EXECUTADO: MAICON POLLHEIM Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

A parte autora não informou o endereço da parte requerida inviabilizando 

o chamamento dele ao processo, conforme informado na certidão de ID n.º 

10438594. Nos termos do artigo 240, § 2º do vigente CPC: “Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do vigente Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 01 de dezembro de 2017. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010434-83.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BEBEZINHO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATAL DE ASSIS FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010434-83.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: BEBEZINHO COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - EPP EXECUTADO: NATAL DE ASSIS FERREIRA Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

A parte autora desiste da ação, consoante se verifica da movimentação 

de ID nº. 10594164 o que independe da anuência da parte adversa, nos 

termos do Enunciado nº 90 do FONAJE. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, VIII, 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. Arquivem-se, nos termos 

do artigo 914 da CNGC, por interpretação analógica, segundo o qual 

proferida sentença homologatória de acordo, e não sendo o caso de se 

aguardar eventual cumprimento da transação, o processo deverá ser 

arquivado, com as anotações devidas. Cumpra-se. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do 

MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 01 de dezembro de 

2017. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010428-76.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BEBEZINHO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010428-76.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: BEBEZINHO COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - EPP EXECUTADO: ELIANA LOPES DA SILVA Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

A parte autora desiste da ação, consoante se verifica da movimentação 

de ID nº. 10595054 o que independe da anuência da parte adversa, nos 

termos do Enunciado nº 90 do FONAJE. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, VIII, 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. Arquivem-se, nos termos 

do artigo 914 da CNGC, por interpretação analógica, segundo o qual 

proferida sentença homologatória de acordo, e não sendo o caso de se 

aguardar eventual cumprimento da transação, o processo deverá ser 

arquivado, com as anotações devidas. Cumpra-se. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do 

MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 01 de dezembro de 
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2017. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010420-02.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. SOUZA CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELY GASPAR DA CONCEICAO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010420-02.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: L. C. SOUZA CONFECCOES 

LTDA - ME EXECUTADO: ROSELY GASPAR DA CONCEICAO Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

A parte autora não informou o endereço da parte requerida inviabilizando 

o chamamento dele ao processo, conforme informado na certidão de ID n.º 

10438788. Nos termos do artigo 240, § 2º do vigente CPC: “Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do vigente Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 01 de dezembro de 2017. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010429-61.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BEBEZINHO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA KAMILLA DE SOUZA PITA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010429-61.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: BEBEZINHO COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - EPP EXECUTADO: MAYARA KAMILLA DE SOUZA PITA 

Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. A parte autora desiste da ação, consoante se verifica da 

movimentação de ID nº. 10594721 o que independe da anuência da parte 

adversa, nos termos do Enunciado nº 90 do FONAJE. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base 

no artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. 

Arquivem-se, nos termos do artigo 914 da CNGC, por interpretação 

analógica, segundo o qual proferida sentença homologatória de acordo, e 

não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da transação, o 

processo deverá ser arquivado, com as anotações devidas. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 01 de dezembro de 2017. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010492-23.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS PERCINOTTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ELIZIARIO ROSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010492-23.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS 

PERCINOTTO LTDA - ME EXECUTADO: SERGIO ELIZIARIO ROSA Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

A parte autora não informou o endereço da parte requerida inviabilizando 

o chamamento dele ao processo, conforme informado na certidão de ID n.º 

10439119. Nos termos do artigo 240, § 2º do vigente CPC: “Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do vigente Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 30 de novembro de 2017. TIBÉRIO DA LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010749-87.2010.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA SILVA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN OAB - MT0008750A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010749-87.2010.8.11.0007 EXEQUENTE: DOUGLAS DA SILVA COSTA 

EXECUTADO: TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME Vistos. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte 

autora não informou o endereço da parte requerida inviabilizando o 

chamamento dele ao processo, conforme informado na certidão de ID n.º 

10439216. Nos termos do artigo 240, § 2º do vigente CPC: “Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do vigente Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 01 de dezembro de 2017. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010181-95.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVELIN MAIARA BARBOSA PINHEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010181-95.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: M.R. BETT DE MATOS & CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: EVELIN MAIARA BARBOSA PINHEIRO Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

A parte autora não informou o endereço da parte requerida inviabilizando 

o chamamento dele ao processo, conforme informado na certidão de ID n.º 

10439317. Nos termos do artigo 240, § 2º do vigente CPC: “Incumbe ao 
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autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do vigente Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 01 de dezembro de 2017. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010719-76.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRANEDE SOUSA LUZ NUNES 23300663334 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO WILSON FILIPPIN DA ROCHA OAB - MT0019986A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA SOUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010719-76.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: IRANEDE SOUSA LUZ NUNES 

23300663334 EXECUTADO: ANGELA SOUZA DOS SANTOS Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

A parte autora não informou o endereço da parte requerida inviabilizando 

o chamamento dele ao processo, conforme informado na certidão de ID n.º 

10484625. Nos termos do artigo 240, § 2º do vigente CPC: “Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do vigente Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 01 de dezembro de 2017. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010260-74.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAUDINA REGINA CARVALHO SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010260-74.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: GOLD CENTER COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: GAUDINA REGINA CARVALHO 

SANTOS Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. A parte autora não informou o endereço da parte 

requerida inviabilizando o chamamento dele ao processo, conforme 

informado na certidão de ID n.º 10488771. Nos termos do artigo 240, § 2º 

do vigente CPC: “Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as 

providências necessárias para viabilizar a citação [...]”. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 

485, IV, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 01 de dezembro de 2017. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010560-70.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BEBEZINHO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERA VALERIA LEITE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010560-70.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: BEBEZINHO COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - EPP EXECUTADO: CICERA VALERIA LEITE Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

A parte autora desiste da ação, consoante se verifica da movimentação 

de ID nº. 10595716 o que independe da anuência da parte adversa, nos 

termos do Enunciado nº 90 do FONAJE. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, VIII, 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. Arquivem-se, nos termos 

do artigo 914 da CNGC, por interpretação analógica, segundo o qual 

proferida sentença homologatória de acordo, e não sendo o caso de se 

aguardar eventual cumprimento da transação, o processo deverá ser 

arquivado, com as anotações devidas. Cumpra-se. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do 

MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 01 de dezembro de 

2017. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003552-59.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA OAB - MT19004/O (ADVOGADO)

SIMONE CAROL BATISTA DE ARAUJO OAB - MT23132/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 21 de 

fevereiro de 2018 às 14:00 horas. MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA 

MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003571-65.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEDER DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 21 de 

fevereiro de 2018 às 14:40 horas. MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA 

MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003567-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 21 de 

fevereiro de 2018 às 14:20 horas. MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA 

MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003609-77.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE APARECIDA TAUFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 21 de 

fevereiro de 2018 às 15:00 horas. MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA 

MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORCIR DEL CANALE GUISONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 21 de 

fevereiro de 2018 às 15:40 horas. MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA 

MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA JACOB MARRAFAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 21 de 

fevereiro de 2018 às 15:20 horas. MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA 

MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 de 

fevereiro de 2018 às 13:20 horas. MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA 

MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Requerida 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 

de fevereiro de 2018 às 13:20 horas. MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA 

MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000012-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR OAB - MT19385/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 22 de 

fevereiro de 2018 às 13:20 horas. MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA 

MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010774-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA DOS SANTOS CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010774-90.2016.8.11.0007 REQUERENTE: DIANA DOS SANTOS 

CARNEIRO REQUERIDO: OI S/A Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I - Mérito Está demonstrado que o nome da parte autora foi 

inserido pela ré em cadastro restritivo de crédito, em razão de suposta 

inadimplência. Entretanto, a parte autora afirma jamais ter contraído dívidas 

com a parte requerida. Requer, ao final, indenização por dano moral pela 

negativação indevida. Por outro lado, a empresa ré não apresentou 

qualquer documento idôneo, contrato, gravação de contratação por call 

center ou prova da utilização dos serviços. Entretanto, no presente caso 

não há que se falar em dano moral, pois mesmo que a negativação feita 

pelo réu não existisse, a parte autora não receberia qualquer crédito, 

porque a reclamante possui inscrições preexistentes a negativação 

discutida nos autos, ID n.º 1824012. Sendo 5 inscrições no SCPC e 2 

negativações preexistentes. Observa-se que a parte autora tem 5 (cinco) 

registros de débitos no SCPC e 4 registros no Serasa. Desta forma 

conclui-se ser a parte autora uma devedora contumaz, não tendo qualquer 

credibilidade perante seus credores, ou confiabilidade, a fim de conseguir 

realizar compras a crédito. Diante de tal prova, forçoso concluir que a 

manutenção do nome da parte nos cadastros restritivos não causou 

nenhuma lesão que pudesse justificar a indenização pleiteada. Ora, para 

que os danos morais sejam reparados é necessário considerar a conduta 

ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das partes. É importante 

observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser 

aplicada a regra, moderadamente, para que não implique locupletamento 

indevido e sem causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver 

coerência com o caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o 

ofensor. No caso dos autos, repito, as circunstâncias indicam que não 

existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a manutenção do 

apontamento de seu nome nos cadastros dos maus pagadores, portanto, 

não há que se falar em indenização por danos morais. Como se não 

bastasse, no caso em tela a parte demandante deduziu pretensão contra 

texto expresso de Súmula (Súmula nº 385 do STJ), o que é equivalente a 

litigar contra norma jurídica, conduta contrária à probidade processual e 

que autoriza o reconhecimento da litigância de má-fé, consoante artigo 80, 
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I, do CPC. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte 

autora incorrer, portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de 

má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. II 

- Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente CPC para DECLARAR a 

inexistência de relação jurídica referente ao contrato n.º 5091035255491 

no valor de R$ 753,56 (setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e 

seis centavos). Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

pelo reclamante em face do reclamado no que se refere a condenação da 

ré no pagamento de indenização por dano moral com base na Súmula 385 

do STJ, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Em 

decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos do 

artigo 81, § 2.º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa 

de 01 (um) salário mínimo, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas do processo e dos honorários do advogado que 

fixo no montante de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito 

determinando a baixa da restrição referente ao contrato objeto dos autos. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 11 de dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010774-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA DOS SANTOS CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010774-90.2016.8.11.0007 REQUERENTE: DIANA DOS SANTOS 

CARNEIRO REQUERIDO: OI S/A Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I - Mérito Está demonstrado que o nome da parte autora foi 

inserido pela ré em cadastro restritivo de crédito, em razão de suposta 

inadimplência. Entretanto, a parte autora afirma jamais ter contraído dívidas 

com a parte requerida. Requer, ao final, indenização por dano moral pela 

negativação indevida. Por outro lado, a empresa ré não apresentou 

qualquer documento idôneo, contrato, gravação de contratação por call 

center ou prova da utilização dos serviços. Entretanto, no presente caso 

não há que se falar em dano moral, pois mesmo que a negativação feita 

pelo réu não existisse, a parte autora não receberia qualquer crédito, 

porque a reclamante possui inscrições preexistentes a negativação 

discutida nos autos, ID n.º 1824012. Sendo 5 inscrições no SCPC e 2 

negativações preexistentes. Observa-se que a parte autora tem 5 (cinco) 

registros de débitos no SCPC e 4 registros no Serasa. Desta forma 

conclui-se ser a parte autora uma devedora contumaz, não tendo qualquer 

credibilidade perante seus credores, ou confiabilidade, a fim de conseguir 

realizar compras a crédito. Diante de tal prova, forçoso concluir que a 

manutenção do nome da parte nos cadastros restritivos não causou 

nenhuma lesão que pudesse justificar a indenização pleiteada. Ora, para 

que os danos morais sejam reparados é necessário considerar a conduta 

ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das partes. É importante 

observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser 

aplicada a regra, moderadamente, para que não implique locupletamento 

indevido e sem causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver 

coerência com o caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o 

ofensor. No caso dos autos, repito, as circunstâncias indicam que não 

existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a manutenção do 

apontamento de seu nome nos cadastros dos maus pagadores, portanto, 

não há que se falar em indenização por danos morais. Como se não 

bastasse, no caso em tela a parte demandante deduziu pretensão contra 

texto expresso de Súmula (Súmula nº 385 do STJ), o que é equivalente a 

litigar contra norma jurídica, conduta contrária à probidade processual e 

que autoriza o reconhecimento da litigância de má-fé, consoante artigo 80, 

I, do CPC. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte 

autora incorrer, portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de 

má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. II 

- Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente CPC para DECLARAR a 

inexistência de relação jurídica referente ao contrato n.º 5091035255491 

no valor de R$ 753,56 (setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e 

seis centavos). Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

pelo reclamante em face do reclamado no que se refere a condenação da 

ré no pagamento de indenização por dano moral com base na Súmula 385 

do STJ, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Em 

decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos do 

artigo 81, § 2.º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa 

de 01 (um) salário mínimo, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas do processo e dos honorários do advogado que 

fixo no montante de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito 

determinando a baixa da restrição referente ao contrato objeto dos autos. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 11 de dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000022-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ARCANJO LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUCIO JUNQUEIRA CALDAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 22 de 

fevereiro de 2018 às 13:40 horas. MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA 

MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001092-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001092-02.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ADRIANA SILVA CASTRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Ausente o 
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relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do vigente Código de Processo Civil. I - Mérito Afirma a parte 

autora, em sua peça genérica e com valor da causa anotado 

incorretamente, jamais ter contraído dívidas com a parte requerida, 

requerendo ao final, indenização por dano moral pela negativação 

indevida. Por outro lado, a empresa ré afirma que houve contratação dos 

serviços de cartão de crédito, anexando faturas de utilização dos 

serviços do cartão ELO n.º 5067 XXXX XXXX 2109, com utilização dentro 

da cidade de Alta Floresta: Posto Itaoca, Mercado Kinfuku, Posto 

Casagranda, Marcado Araguaia, Posto Canindé, Tia Nona Pizzaria, ID n.º 

8757166. Com base no livre convencimento motivado e analisando as 

faturas anexadas pela ré decido pela constatação de débito e existência 

de relação jurídica entre as partes, pois restou demonstrado também a 

existência de utilização de cartão dentro da cidade de Alta Floresta, e 

pouco provável a existência de fraude neste caso concreto. Segundo 

disposto na Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará 

a decisão que reputar mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o 

processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, 

para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum. Deste modo, tenho que o requerido 

desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos por ele alegados, de que 

existe a relação jurídica, bem como demonstrou a origem da dívida, nos 

termo dos art. 373, II, CPC. Além de a ré ter demonstrado a existência de 

utilização de serviços, os quais inclusive podem ser contratados via 

telefone sem contrato escrito, no presente caso, não há que se falar em 

dano moral, pois mesmo que a negativação feita pelo réu não existisse, a 

parte autora não receberia qualquer crédito, porque existem outras 

negativações em seu nome. Vale ressaltar que o extrato anexado no ID 

n.º 6650093 ainda demonstra inscrição preexistente: Credor: Banco 

Bradesco Valor: R$ 83,27 Inclusão: 06.10.2015. Desta forma, conclui-se 

ser a parte autora uma devedora contumaz, não tendo qualquer 

credibilidade perante seus credores, ou confiabilidade, a fim de conseguir 

realizar compras a crédito. Diante de tal prova, forçoso concluir que a 

manutenção do nome da parte nos cadastros restritivos não causou 

nenhuma lesão que pudesse justificar a indenização pleiteada. Ora, para 

que os danos morais sejam reparados é necessário considerar a conduta 

ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das partes. É importante 

observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser 

aplicada a regra, moderadamente, para que não implique locupletamento 

indevido e sem causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver 

coerência com o caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o 

ofensor. No caso dos autos, repito, as circunstâncias indicam que não 

existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a manutenção do 

apontamento de seu nome nos cadastros dos maus pagadores, portanto, 

não há que se falar em indenização por danos morais. Como se não 

bastasse, no caso em tela a parte demandante deduziu pretensão contra 

texto expresso de Súmula (Súmula nº 385 do STJ), o que é equivalente a 

litigar contra norma jurídica, conduta contrária à probidade processual e 

que autoriza o reconhecimento da litigância de má-fé, consoante artigo 80, 

I, do CPC. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte 

autora incorrer, portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de 

má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. II 

- Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

pelo reclamante em face do reclamado, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do vigente CPC. Em decorrência do reconhecimento da litigância 

de má-fé, nos termos do artigo 81, § 2.º do CPC, CONDENO a parte autora 

ao pagamento de multa de 01 (um) salário mínimo, bem como CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas do processo e dos honorários do 

advogado que fixo no montante de 15% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de dezembro de 2017. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001092-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001092-02.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ADRIANA SILVA CASTRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do vigente Código de Processo Civil. I - Mérito Afirma a parte 

autora, em sua peça genérica e com valor da causa anotado 

incorretamente, jamais ter contraído dívidas com a parte requerida, 

requerendo ao final, indenização por dano moral pela negativação 

indevida. Por outro lado, a empresa ré afirma que houve contratação dos 

serviços de cartão de crédito, anexando faturas de utilização dos 

serviços do cartão ELO n.º 5067 XXXX XXXX 2109, com utilização dentro 

da cidade de Alta Floresta: Posto Itaoca, Mercado Kinfuku, Posto 

Casagranda, Marcado Araguaia, Posto Canindé, Tia Nona Pizzaria, ID n.º 

8757166. Com base no livre convencimento motivado e analisando as 

faturas anexadas pela ré decido pela constatação de débito e existência 

de relação jurídica entre as partes, pois restou demonstrado também a 

existência de utilização de cartão dentro da cidade de Alta Floresta, e 

pouco provável a existência de fraude neste caso concreto. Segundo 

disposto na Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará 

a decisão que reputar mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o 

processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, 

para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum. Deste modo, tenho que o requerido 

desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos por ele alegados, de que 

existe a relação jurídica, bem como demonstrou a origem da dívida, nos 

termo dos art. 373, II, CPC. Além de a ré ter demonstrado a existência de 

utilização de serviços, os quais inclusive podem ser contratados via 

telefone sem contrato escrito, no presente caso, não há que se falar em 

dano moral, pois mesmo que a negativação feita pelo réu não existisse, a 

parte autora não receberia qualquer crédito, porque existem outras 

negativações em seu nome. Vale ressaltar que o extrato anexado no ID 

n.º 6650093 ainda demonstra inscrição preexistente: Credor: Banco 

Bradesco Valor: R$ 83,27 Inclusão: 06.10.2015. Desta forma, conclui-se 

ser a parte autora uma devedora contumaz, não tendo qualquer 

credibilidade perante seus credores, ou confiabilidade, a fim de conseguir 

realizar compras a crédito. Diante de tal prova, forçoso concluir que a 

manutenção do nome da parte nos cadastros restritivos não causou 

nenhuma lesão que pudesse justificar a indenização pleiteada. Ora, para 

que os danos morais sejam reparados é necessário considerar a conduta 

ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das partes. É importante 

observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser 

aplicada a regra, moderadamente, para que não implique locupletamento 

indevido e sem causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver 

coerência com o caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o 

ofensor. No caso dos autos, repito, as circunstâncias indicam que não 

existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a manutenção do 

apontamento de seu nome nos cadastros dos maus pagadores, portanto, 

não há que se falar em indenização por danos morais. Como se não 

bastasse, no caso em tela a parte demandante deduziu pretensão contra 

texto expresso de Súmula (Súmula nº 385 do STJ), o que é equivalente a 
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litigar contra norma jurídica, conduta contrária à probidade processual e 

que autoriza o reconhecimento da litigância de má-fé, consoante artigo 80, 

I, do CPC. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte 

autora incorrer, portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de 

má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. II 

- Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

pelo reclamante em face do reclamado, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do vigente CPC. Em decorrência do reconhecimento da litigância 

de má-fé, nos termos do artigo 81, § 2.º do CPC, CONDENO a parte autora 

ao pagamento de multa de 01 (um) salário mínimo, bem como CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas do processo e dos honorários do 

advogado que fixo no montante de 15% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de dezembro de 2017. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003406-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DAMASCENO DELAGNOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para dia 08 de 

fevereiro de 2018 às 17:00 horas. MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA 

MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 22 de 

fevereiro de 2018 às 14:20 horas. MONALI RIBEIRO ESTAGIÁRIA 

MATRÍCULA 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010611-13.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora para, no prazo de cinco 

dias, efetuar o pagamento das custas processuais, conforme cálculo 

acostado no ID nº 11107664. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CALDART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso apresentado ao ID de nº 10585738 foi 

interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os 

benefícios da Justiça Gratuita. Assim, PROCEDO a intimação da parte 

recorrida do inteiro teor do recurso interposto, bem como para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Monali ribeiro 

estagiária matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DALMASO KURPEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, o Recurso apresentado ao ID n.º 10573616 foi 

interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia de n.º 09055, foi 

devidamente recolhida. Assim, PROCEDO a intimação da Parte Recorrida 

do inteiro teor do recurso apresentado, bem como para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Monali ribeiro 

estagiária matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002905-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que os embargos ofertados pelo Estado de Mato 

Grosso são tempestivos. Assim, PROCEDO a intimação do exequente, 

para, em 10 (dez) dias, querendo, manifestar-se nos autos. Alta 

Floresta/MT, 15 de janeiro de 2018. Caroline Evelyn Dan Lopes Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002952-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que os embargos ofertados pelo Estado de Mato 

Grosso são tempestivos. Assim, PROCEDO a intimação do exequente, 

para, em 10 (dez) dias, querendo, manifestar-se nos autos. Alta 

Floresta/MT, 15 de janeiro de 2018. Caroline Evelyn Dan Lopes Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002949-83.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que os embargos ofertados pelo Estado de Mato 

Grosso são tempestivos. Assim, PROCEDO a intimação do exequente, 

para, em 10 (dez) dias, querendo, manifestar-se nos autos. Alta 
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Floresta/MT, 15 de janeiro de 2018. Caroline Evelyn Dan Lopes Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002903-94.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que os embargos ofertados pelo Estado de Mato 

Grosso são tempestivos. Assim, PROCEDO a intimação do exequente, 

para, em 10 (dez) dias, querendo, manifestar-se nos autos. Alta 

Floresta/MT, 15 de janeiro de 2018. Caroline Evelyn Dan Lopes Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002953-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que os embargos ofertados pelo Estado de Mato 

Grosso são tempestivos. Assim, PROCEDO a intimação do exequente, 

para, em 10 (dez) dias, querendo, manifestar-se nos autos. Alta 

Floresta/MT, 15 de janeiro de 2018. Caroline Evelyn Dan Lopes Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010828-56.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DAL PRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010828-56.2016.8.11.0007 REQUERENTE: RODRIGO DAL PRA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Passo a análise da 

preliminar de “incompetência do juizado por necessidade de perícia 

grafotécnica" - sustenta a parte requerida que o presente juízo é 

incompetente para processar a presente demanda, sob o argumento de 

que a assinatura oposta no contrato muito se assemelha com a assinatura 

acostada pelo autor no documento de procuração juntado aos autos, já 

que este afirma desconhecer os débitos gerados em decorrência do 

contrato. Pois bem, a preliminar em comento prospera; assim é porque, de 

fato, ao analisar as assinaturas, verifico certa semelhança entre elas, 

porém, não há possibilidade de afirmar ser pertencente à parte autora, 

sendo imperiosa a realização de uma perícia grafotécnica, procedimento 

este incompatível com este rito. Ademais, o Reclamante não impugnou a 

contestação apresentada, momento que tinha para contrapor as 

alegações da parte Requerida, bem como demonstrar a competência deste 

juízo para processamento da presente demanda. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL aventada pela parte Requerida e por conseguinte SUGIRO PELA 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 51, inciso II da Lei 9.099/95. Revoga-se a tutela de urgência 

anteriormente deferida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Alta Floresta/MT, 06 de Dezembro de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

11 de dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011434-60.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE APARECIDA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LACTVIT - INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA (EXECUTADO)

REFRIBRASIL IND. E COM. LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO)

FABIOLA DE CARLI OAB - MT0009469A (ADVOGADO)

LAERCIO SALLES OAB - MT0004194A (ADVOGADO)

NILTON NUNES GABRIEL OAB - MT0004342A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011434-60.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: IRENE APARECIDA FERNANDES 

EXECUTADO: LACTVIT - INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA, 

REFRIBRASIL IND. E COM. LTDA Vistos. Trata-se de impugnação ao 

cumprimento de sentença formulado no Id. num. 1829296 por Refribrasil 

Indústria e Comércio Ltda. Analisando detidamente o processo, verifico 

que a sentença julgou improcedente o pedido quanto à empresa Refribrasil 

Indústria e Comércio Ltda, ora impugnante, motivo pelo qual o pedido de 

desconstituição da penhora realizada por meio de carta precatória (Ids: 

1829292, 1829290, 1829291 e 1829293) merece total acolhimento. Assim, 

determino a desconstituição da penhora do bem pertencente à pessoa 

jurídica Refribrasil Indústria e Comércio Ltda., indicado no Id. num. 

1829293. Intime-se a impugnante acerca do acolhimento do pedido de 

desconstituição da penhora. Após, retifique-se a autuação processual 

para o fim de remover do polo passivo a pessoa jurídica Refribrasil 

Indústria e Comércio Ltda. Por fim, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre a penhora e avaliação 

realizada no Id. num. 1829289. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de 

dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011434-60.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE APARECIDA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LACTVIT - INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAERCIO SALLES OAB - MT0004194A (ADVOGADO)

 

Com fulcro na legislação vigente e na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, IMPULSIONO os autos para INTIMAR a 

parte exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre a 

penhora e avaliação realizada no ID 1829289.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010560-07.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIOMILSON EVANGELISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010560-07.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: VALDIOMILSON EVANGELISTA 

EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

Vistos. Intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar quanto ao pedido de adjudicação dos bens penhorados 

formulado pelo credor, nos termos do artigo 876, § 1°, CPC. Certificado o 
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decurso do prazo sem manifestação do executado, desde já determino a 

lavratura do auto de adjudicação, conforme prevê o artigo 877 do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de dezembro de 2017. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010367-84.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS VIEIRA DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Com fulcro na legislação vigente e na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa de seu patrono habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, 

se manifeste acerca do petitório da parte ré sob ID 11118283 e seguintes, 

indicando ainda se concorda com o valor depositado.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002339-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002339-18.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: VITOR RONDON BORGES DE 

CAMPOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Certificado o 

decurso do prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela 

Fazenda Pública, HOMOLOGO o cálculo do débito apresentado pelo credor 

na petição inicial. Intimem-se as partes acerca da homologação do cálculo. 

Na sequência, certificado o trânsito em julgado da decisão, solicite-se, 

através do email calculorpv.dap@tjmt.jus.br, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça a elaboração do 

cálculo de liquidação do débito, encaminhando-se os documentos 

relacionados no art. 3º, § 1º e no item 3 do Anexo II, ambos do Provimento 

n.º 11/2017-CM. Elaborado o cálculo, expeça-se Ofício Requisitório 

diretamente ao ente público, na pessoa de quem recebeu a citação, 

devendo ser instruído com os documentos relacionados no art. 4º, § 1º do 

Provimento acima mencionado. Após, requisite-se à autoridade, na pessoa 

de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento do valor 

do débito atualizado pelo credor por meio do Ofício Requisitório, no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do seu recebimento, com 

a ressalva de que poderá ser determinado o sequestro/bloqueio eletrônico 

do numerário suficiente ao cumprimento da decisão. Decorrido o prazo 

supra, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 14 de dezembro de 2017. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010359-44.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO REVELINO DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEITOR GOBETTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010359-44.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: ROBERTO REVELINO DOS REIS 

EXECUTADO: HEITOR GOBETTI Vistos. Intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do valor 

exequendo e para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de dezembro de 2017. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-80.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte requerente, do 

inteiro teor das juntadas dos IDs. 10507615 e 10507625, para se 

manifestar no prazo de 05 cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-33.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN MARCIO CAMPELO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o recurso inominado apresentado ao ID 10553527 

foi interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia de n.º 09661 foi 

devidamente recolhida. Assim, PROCEDO a intimação da parte recorrida do 

inteiro teor do recurso apresentado, bem como, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Monali Ribeiro 

estagiária matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS BROCHINI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

JOSIANE PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0018602A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o recurso inominado apresentado ao ID 10556361 

foi interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia de n.º 02140, 

foi devidamente recolhida. Assim, PROCEDO a intimação da Parte 

Recorrida do inteiro teor do recurso apresentado, bem como, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. monali 

ribeiro estagiária matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VERONICA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE MUNIZ RIBEIRO OAB - MT16325 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o recurso apresentado ao ID 10579761 foi 

interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia de n.º 00578 foi 

devidamente recolhida. Assim, PROCEDO a intimação da parte recorrida do 

inteiro teor do recurso apresentado, bem como, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. monali ribeiro 

estagiária matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-08.2017.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

REMI ROSSETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA OAB - MT23372/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o recurso inominado apresentado ao ID 10632287 

foi interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer 

os benefícios da Justiça Gratuita. Assim, PROCEDO a intimação da parte 

recorrida do inteiro teor do recurso, bem como, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. monali ribeiro 

estagiária matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-69.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FLAVIO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO)

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o recurso inominado apresentado ao ID 10553395 

foi interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia de n.º 00563, 

foi devidamente recolhida. Assim, PROCEDO a intimação da Parte 

Recorrida do inteiro teor do Recurso apresentado, bem como, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. monali 

ribeiro estagiária matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000901-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MARIA DA SILVA MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

Com fulcro na legislação vigente e na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, PROCEDO a intimação da parte autora do 

inteiro teor dos ID's 10570545, 10570552 e 10904369, para que manifeste 

se concorda com o valor depositado, bem como forneça os dados 

bancários para posterior transferência do valor, no prazo de 5 (cinco) 

dias. monali ribeiro estagiária matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011182-81.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

CERTIDÃO Certifico que o recurso inominado apresentado ao ID 10631205 

foi interposto tempestivamente. Certifico ainda, que o Município é isento do 

preparo de recurso interposto, nos termos do art. 1007, § 1º do Código de 

Processo Civil. Assim, PROCEDO a intimação da parte autora do inteiro 

teor do recurso apresentado, bem como para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. monali ribeiro estagiária 

matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000911-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATEL VASSELECHEN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA OAB - MT23372/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o recurso apresentado ao ID 10645119 foi 

interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte recorrente requer 

os benefícios da Justiça Gratuita. Assim, PROCEDO a intimação da parte 

recorrida do inteiro teor do recurso, bem como, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. monali ribeiro 

estagiária matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUPERCIO PEREIRA RABECINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o recurso inominado apresentado ao ID 10648988, 

foi interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte recorrente 

requer os benefícios da Justiça Gratuita. Assim, PROCEDO a intimação da 

parte recorrida do inteiro teor do recurso, bem como para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. monali ribeiro 

estagiária matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001109-72.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o recurso apresentado ao ID 10731613 foi 

interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte recorrente requer 

os benefícios da Justiça Gratuita. Assim, PROCEDO a intimação da parte 

recorrida do inteiro teor do recurso, bem como, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Monali Ribeiro 

Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-86.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUSIMARIA SOUZA CRUZ EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o recurso apresentado ao ID 10667531 foi 

interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte recorrente requer 

os benefícios da Justiça Gratuita. Assim, PROCEDO a intimação da parte 

recorrida do inteiro teor do recurso, bem como, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Monali Ribeiro 
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Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-69.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA APARECIDA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME EBURNEO QUEIROZ OAB - MT0016469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o recurso apresentado ao ID 10606272 foi 

interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia de n.º 09015, foi 

devidamente recolhida. Assim, PROCEDO a intimação da Parte Recorrida 

do inteiro teor do recurso apresentado, bem como, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Monali Ribeiro 

Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SELIA MARIA LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME EBURNEO QUEIROZ OAB - MT0016469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o recurso apresentado ao ID 10692419 foi 

interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia de n. 17711 foi 

devidamente recolhida. Assim, PROCEDO a intimação da parte recorrida do 

inteiro teor do recurso apresentado, bem como, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Monali Ribeiro 

Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000995-36.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON APARECIDO GAMA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o recurso apresentado ao ID 10592375 foi 

interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia de n. 92674 foi 

devidamente recolhida. Assim, PROCEDO a intimação da Parte Recorrida 

do inteiro teor do Recurso apresentado, bem como, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Monali Ribeiro 

Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-55.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso apresentado ao ID 10578141 foi 

interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia de n.º 06121, foi 

devidamente recolhida. Assim, PROCEDO a intimação da Parte Recorrida 

do inteiro teor do Recurso apresentado, bem como, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. monali ribeiro 

estagiária matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-16.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o recurso apresentado ao ID 10703576 foi 

interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia de n. 83333, foi 

devidamente recolhida. Assim, PROCEDO a intimação da Parte Recorrida 

do inteiro teor do Recurso apresentado, bem como, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Monali Ribeiro 

Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010712-50.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA TEREZINHA NASCIMENTO FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o recurso apresentado ao ID 10726498 foi 

interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia de n. 24026, foi 

devidamente recolhida. Assim, PROCEDO a intimação da Parte Recorrida 

do inteiro teor do Recurso apresentado, bem como, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Monali Ribeiro 

Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010713-35.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR TREVIZOLI DE BARROS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE HASSON OAB - MT0017727S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte autora, para 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, se concorda com o valor 

depositado conforme comprovante de depósito do ID de nº 11240946.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010222-67.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AURRONDES FRANCISCO MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERMANO CAMARGO JUNIOR OAB - DF0007690A (ADVOGADO)

 

Com fulcro na legislação vigente e na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, IMPULSIONO os autos para intimar o 
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exequente, na pessoa de seu patrono habilitado, para que, em 05 (cinco) 

dias, requeira o que de direito, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010459-62.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO C. BITENCOURT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL FRANCISCO DE COL (EXECUTADO)

NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO)

LEIDIANNY DE OLIVEIRA GONCALEZ OAB - PR78946 (ADVOGADO)

PATRICIA SAUGO DOS SANTOS OAB - PR0029816A (ADVOGADO)

 

Certifico que decorreu o prazo, e a parte Executada não comprovou nos 

autos o pagamento da dívida. Certifico ainda, que procedo a intimação do 

Patrono da parte Exequente, para apresentar cálculo atualizado no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010518-89.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KARYN CHRISTIE DA SILVA (EXEQUENTE)

ANDERSON CEZAR MASSONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTEMIR VEZENTIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AARAO LINCOLN SICUTO OAB - MT0005091A-B (ADVOGADO)

 

Com fulcro na legislação vigente e na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa de seu patrono habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, 

apresente novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor 

da multa, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011214-86.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE QUIRINO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011214-86.2016.8.11.0007 REQUERENTE: DONIZETE QUIRINO DIAS 

REQUERIDO: MARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS Vistos. INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita 

apresentado pelo recorrente, uma vez que foi condenado nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, de sorte que a litigância de má-fé não 

se coaduna com a justiça gratuita, pois o litigante não pode ser premiado 

com qualquer benesse processual. Nesse sentido segue a recente 

jurisprudência da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: 

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E M E N T A 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGA 

CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA E 

CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO 

ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – SENTENÇA DE 

MANTIDA. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a 

existência de relação jurídica que os envolve através de documentos que 

comprovam a contratação, como contrato devidamente assinado e 

documentos pessoais. Não é razoável a tese de que simplesmente 

desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima 

contratação de serviços. É possível perceber a semelhança comparando 

a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a assinatura 

presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo Recorrido na 

contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, 

visto que, são idênticas a olho nu. Vejamos: Procuração: Assinatura 

presente no contrato: Mantendo-se a sentença integralmente. Recurso 

Inominado nº.: 0017196-35.2016.811.0003 Origem: Juizado Especial Cível 

de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO COUTINHO 

Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 31/08/2017 ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DE 

OFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC. Age 

de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante 

este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além 

do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja 

a manutenção da improcedência, razão pela qual, aplico a pena de 

litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da causa . SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS 

E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A litigância de má-fé não se coaduna com a 

gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um prêmio ao litigante 

que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de forma gratuita, razão 

pela qual, revogo a gratuidade de justiça anteriormente concedida, razão 

pela qual, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que, nos moldes do artigo 55 da 

Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, acrescidos ainda de 

litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de 

Direito – Relator. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” INTIME-SE o recorrente para, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, 

sob pena de deserção, conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de dezembro de 2017. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010827-08.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE RODRIGUES BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010827-08.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: EUNICE RODRIGUES BARBOSA 

EXECUTADO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

Vistos. Tendo em vista que a penhora via sistema Bacenjud restou 

infrutífera, reitere-se a intimação da parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar no feito requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção da ação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 04 de dezembro 

de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA POLTRONIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME EBURNEO QUEIROZ OAB - MT0016469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 10797690, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte recorrida 

do inteiro teor do recurso de movimentação de nº 10797690, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010801-73.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 10818313, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de 

n.10828330 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

10818313, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010140-94.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE DA SILVA PRIMO CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT0016612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010140-94.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: GISLAINE DA SILVA PRIMO 

CARDOSO EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - EPP Vistos. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar se concorda em adjudicar os bens penhorados, 

conforme inteligência do art. 53, § 2°, da Lei n° 9.099/95, IMPORTANDO O 

SILÊNCIO COMO CONCORDÂNCIA e, consequentemente, na extinção da 

execução pela satisfação da obrigação. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação da parte exequente, remeta-se o processo à conclusão. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 04 de dezembro de 2017. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010288-81.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA MAXIMIANO LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010288-81.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: ANDREIA BARBOSA 

EXECUTADO: KEILA MAXIMIANO LIMA Vistos. Tendo em vista o teor da 

certidão acostada no Id. num. 10347191, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do valor 

exequendo, bem como requerer o que entender de direito. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 4 de dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010849-66.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA CARRIJO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Com fulcro na legislação vigente e na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, IMPULSIONO os autos para INTIMAR a 

parte autora, para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

requerendo o que de direito, tendo em vista que a penhora online e a 

busca pelo sistema RENAJUD restaram infrutíferas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVAIR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 27 de 

fevereiro de 2018 às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001537-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DA COSTA LAGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA VONSOWSKI DA COSTA BISPO OAB - PR70166 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001537-20.2017.8.11.0007 REQUERENTE: VICENTE DA COSTA LAGE 

REQUERIDO: COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado do mérito com base no art. 355, inciso I, do vigente 

Código de Processo Civil. I – Mérito Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito proposta por VICENTE DA COSTA LAGE em face de 

COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A em razão de inscrição indevida no nome da 

autora em cadastros de proteção ao crédito. Alega a parte autora nunca 

ter efetivado contratação com a ré, desconhecendo o débito inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, a empresa requerida afirma 

que tal débito é oriundo do fornecimento de energia da unidade 

consumidora nº 89091957 entre agosto de 2012 e dezembro de 2012. 

Para comprovar a relação jurídica a parte ré somente juntou telas 

sistêmicas na contestação, no entanto, é documento produzido de forma 

unilateral não considerado como meio efetivo de prova. Neste sentido é o 

entendimento sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT: RECURSO 

INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – SERVIÇOS 

NÃO PRESTADOS – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Nas relações de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo que a prestação de serviços 

fora destas condições caracteriza ato ilícito (TJMT 24836/2011, TJRS 

70055210058 ,  TJMT TR U  2 8 4 8 1 7 0 2 0 1 2 8 1 1 0 0 0 1 / 2 0 1 3  e 

220110025604/2013). Inexistindo prova de que os serviços cobrados 

foram efetivamente utilizados pelo consumidor, inexiste contrato e, 

consequentemente, a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito. 

Ademais, diante da inversão do ônus da prova que se opera por força do 

disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, caberia à parte 

reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações da parte 
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reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, por meio 

de prova documental, da existência de débito que legitimasse a inscrição 

em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, todavia, não se 

desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de telas sistêmicas 

não possui força probatória, porquanto elaborado unilateralmente. Como 

bem salientado na sentença, “(...) constata-se que efetivamente ocorreu 

ilegalidade no agir da Reclamada, a qual efetuou cobrança de valores 

excedentes ao plano contratado. Ressalta-se que a linha telefônica é 

imprescindível para o regular funcionamento do negócio da Reclamante, 

empresa de pequeno porte que fornece água e gás, que dela se utiliza 

para se comunicar com seus clientes. Assim, havendo indevida 

interrupção do serviço de telefonia, faz jus a Autora a indenização pelos 

danos suportados, uma vez que o consumidor não pode ficar sem o 

fornecimento do serviço sem qualquer justificativa plausível”. (...) (RI 

222249220138110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 15/10/2014, Data da publicação no 

DJE 15/10/2014.). (grifo nosso) Logo, pode-se concluir que a inscrição é 

indevida, pois não foi comprovada pela ré a contratação dos serviços, isto 

é, adesão aos serviços de energia elétrica. Em se tratando de relação 

tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do 

consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Portanto, o nome da parte autora foi indevidamente 

lançado em cadastro restritivo de crédito em razão de dívida não contraída 

por ela, uma vez que não contratou (ou se utilizou) dos serviços 

prestados pela ré. Na linha da jurisprudência do egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, a contratação de serviços calcada em 

informações de terceiros, gera responsabilidade à empresa prestadora de 

serviços, por não ter tido a cautela de confirmar os dados do adquirente. 

Em outras palavras, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a 

responsabilidade do fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido 

o nome do consumidor em órgão ou entidade de proteção ao credito, em 

decorrência de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter 

documentos pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

- RECURSO OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor e, 

ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). No que se refere ao pedido contraposto, a ré 

sequer comprovou a contratação entre as partes que desse suporte a 

cobrança que foi considerada indevida. Assim resta improcedente o 

pedido de pagamento de débito decorrente de relação fraudulenta. Deixo 

de aplicar a Súmula 385 do STJ, em decorrência da existência de oposição 

a legitimidade das inscrições existentes no extrato do SPC, por meio das 

ações  reg i s t radas  nes te  Ju i z a d o  E s p e c i a l  s o b  n . º 

1 0 0 1 5 3 9 - 8 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7 ,  1 0 0 1 5 3 8 - 0 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7  e 

1001536-35.2017.8.11.0007. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

vigente CPC para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as 

partes, bem como do débito no importe de R$ 50,77 (cinquenta reais e 

setenta e sete centavos), referente ao contrato nº 2012600554477; b) 

condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a 

título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do 

arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

danoso - inscrição indevida. Por fim JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

contraposto, nos termos do art. 487, I, do vigente CPC. Expeça-se ofício 

ao órgão protetor do crédito mantenedor da inscrição indevida, 

determinando o cancelamento definitivo da negativação relativa contrato 

n.º 2012600554477, o qual ocasionou a negativação no valor de R$ 50,77 

(cinquenta reais e setenta e sete centavos). Defiro a retificação do polo 

passivo para constar: COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de novembro de 2017. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001111-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS NERI SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o recurso apresentado ao ID nº 10820650 foi 

interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte recorrente requer 

os benefícios da Justiça Gratuita. Assim, PROCEDO a intimação da parte 

recorrida do inteiro teor do recurso apresentado, bem como para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IZALETE LUPE VIRGULIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o recurso apresentado ao ID n.º 10705206 foi 

interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia de n. 21510, foi 

devidamente recolhida. Assim, PROCEDO a intimação da Parte Recorrida, 

do inteiro teor do recurso apresentado, bem como, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Monali Ribeiro 
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Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001254-94.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que os Embargos de Declaração apresentados pela 

parte autora no ID nº 10972804 foram opostos tempestivamente. Assim, 

PROCEDO a intimação da parte requerida para, querendo, apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração de ID 10972804, no prazo de 

5 (cinco) dias. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000020-14.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA XAVIER ALANO 51827018100 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTER SPUMA ESPUMAS E COLCHOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO MARCHETTI OAB - SP73328 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que decorreu o prazo e a parte executada, 

devidamente intimada, na pessoa de seu Patrono (ID nº 10654933), não 

comprovou nos autos o pagamento da dívida. Assim, PROCEDO a 

intimação da parte credora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, 

que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a 

espécie de obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que 

entender de direito. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000890-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARTINS FAVERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR LOQUETI NETTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000890-25.2017.8.11.0007 REQUERENTE: RODRIGO MARTINS FAVERO 

REQUERIDO: MOACIR LOQUETI NETTO Vistos. Considerando que o tempo 

decorrido entre a data do pedido (Id n° 10306512) e a data de hoje, ou 

seja, quase dois meses, é um tempo razoável para a manifestação da 

parte autora, vejo que não seja necessário a dilação do prazo por 30 

(trinta) dias. Assim, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar o novo endereço da parte requerida, sob pena de 

extinção do feito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de dezembro de 2017. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RENDRICK BOCARDI BITELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 11026298, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de 

n.11026297 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

11026298, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-36.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CHAGAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 11041005, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de 

n.11041022 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

11041005, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011231-59.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA TICIANEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Requerida 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 27 

de fevereiro de 2018 às 16:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011231-59.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA TICIANEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 27 de 

fevereiro de 2018 às 16:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001159-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALCILEI MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 11047126, foi interposto 
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tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de 

n.11047134 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

11047126, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE BRONETTI AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCEDO a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 27 de 

fevereiro de 2018 às 15:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KERY CARLA CRUZ SOMERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCEDO a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 28 de 

fevereiro de 2018 às 13:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE CARVALHO SOMERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCEDO a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 28 de 

fevereiro de 2018 às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000922-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO BISPO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso apresentado no ID n.º 10889847 foi 

interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia de n. 46002, foi 

devidamente recolhida. Assim, PROCEDO a intimação da Parte Recorrida, 

do inteiro teor do Recurso apresentado, bem como, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Monali Ribeiro 

Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001132-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA PAULA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso apresentado ao ID nº 10861843 foi 

interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte recorrente requer 

os benefícios da Justiça Gratuita. Assim, PROCEDO a intimação da parte 

recorrida do inteiro teor do recurso apresentado, bem como, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR RAIOL PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME EBURNEO QUEIROZ OAB - MT0016469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 27 de 

fevereiro de 2018 às 14:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ANTONIO FERREIRA VIANA (REQUERENTE)

MARISA DOS SANTOS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR OAB - MT19385/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 27 de 

fevereiro de 2018 às 15:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ANTONIO FERREIRA VIANA (REQUERENTE)

MARISA DOS SANTOS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR OAB - MT19385/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 27 de 

fevereiro de 2018 às 15:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI VARIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre de Almeida Rodrigues OAB - MG74489 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso apresentado no ID n.º 10895471 foi 

interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia de n. 42180, foi 

devidamente recolhida. Assim, PROCEDO a intimação da Parte Recorrida, 

do inteiro teor do Recurso apresentado, bem como, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Monali Ribeiro 
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Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000938-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIMAR PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA OAB - BA519B (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que decorreu o prazo e a parte executada, 

devidamente intimada (expediente 836389, com ciência em 14/11/2017), 

não comprovou nos autos o pagamento do débito; no entanto, colacionou 

exceção de pré-executividade ao ID 10777082. Assim, nos termos da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, 

procedo a intimação da parte autora, para, querendo, manifestar-se 

acerca da Exceção da Pré-Executividade apresentada, no prazo de 05 

(cinco) dias. Alta Floresta/MT, 18 de janeiro de 2018. CAROLINE EVELYN 

DAN LOPES Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMIR ANTONIO CLUZENI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso apresentado no ID n.º 10942621 foi 

interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia de n. 43995, foi 

devidamente recolhida. Assim, PROCEDO a intimação da Parte Recorrida, 

do inteiro teor do Recurso apresentado, bem como, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Monali Ribeiro 

Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001553-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERILAINE GUNS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso apresentado ao ID nº 10999991 foi 

interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte recorrente requer 

os benefícios da Justiça Gratuita. Assim, procedo a intimação da parte 

recorrida do inteiro teor do recurso apresentado, bem como para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-38.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO FERREIRA ROMERA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 11092005, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação das partes recorrida 

do inteiro teor do recurso de movimentação de nº 11092005, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001246-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE AZEVEDO FILHO (REQUERENTE)

JULIANO DOS SANTOS CEZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC SERVICOS AGENCIA DE VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

S2 TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YTALO AUGUSTO PONA OAB - MT16281-O (ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 10966858, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de 

n.10966867 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

10966858, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

5ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 119165 Nr: 6869-87.2014.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Marcos Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Dias Paiva - 

OAB:15513-O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON MARCOS QUEIROZ, Cpf: 

86254561115, Rg: 1150415-3, Filiação: Luiz Queiroz e Lucia Iasinski de 

Queiroz, data de nascimento: 14/04/1979, brasileiro(a), natural de 

Catanduvas-PR, casado(a), desempregado, Telefone 9281-8648. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: SentençaAutos 6869-87.2014.811.0007 (119165)1. Relatório 

Trata-se de denúncia em face de Anderson Marcos Queiroz, nascida em 

14.04.1979, filho Luiz Queiroz e Lúcia Lasinski de Queiroz, imputando-lhe 

atos subsumíveis à hipótese típica do art. 147, do CP (fls. 5/6). Consta na 

denúncia:“(...) Abstrai-se dos autos que, no período de cinco meses, entre 

março/2014 até agosto/2014, em horários indeterminados, nesta cidade e 

comarca de Alta Floresta-MT, o denunciado Anderson Marcos Queiroz 

reiteradamente ameaçou de causar mal injusto e grave a sua 

ex-convivente Sandra Silva Campos.Infere-se dos autos que o 

denunciado e a vítima foram casados por cerca de 14 anos, 

encontrando-se separados, à época dos fatos, há cinco meses.Segundo 

restou apurado, o denunciado persegue a vítima, dizendo que irá matar ela 

e a filha do casal, sendo que Sandra já registrou dois boletins de 

ocorrência contra o denunciado, bem como requereu medidas protetivas 

(...)”. Portaria de instauração de inquérito policial, com termos de oitivas, 

documentos inquisitoriais e relatório final do Delegado de Polícia (fls.2/51). 

Decisão de recebimento de denúncia em 24.7.2015 (fl.65).Apresentação 

de resposta à acusação (fls.41/53).Decisão rejeitando as preliminares 

alegadas pela Defesa e designando audiência de instrução (fls.54). 

Juntada de mandado de citação devidamente cumprido (fls.55/56). Termo 

de audiência com oitiva das testemunhas Sandra da Silva Campos e Maria 

de Lurdes Lina da Silva, bem como interrogatório do réu (fls. 63/66). 

Alegações finais do Ministério Público pugnando pela condenação do réu 
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nas penas do art. 147, CP, c/c art.71, CP, c/c Lei 11340/06 (fls.67/72). 

Alegações finais de defesa, postulando a absolvição do denunciado pelo 

crime do artigo 147, CP. Subsidiariamente postula a fixação da pena em 

seu mínimo (fl.73).2. FundamentaçãoNo que diz respeito ao delito de 

ameaça, presente elemento probatório que o confirma, como as 

declarações da vítima que afirma ter sido ameaçada de morte pelo seu 

ex-companheiro. Testemunha Sandra da Silva Campos:“(01’15’) tinha 

vezes que eu estava saindo do curso ou do local de trabalho, ele seguia 

com o carro dele, ficava esbarrando o carro dele no meu, eu tinha que 

ligar pra polícia, outras vezes era pelo telefone, como foi proibido contato 

telefônico com ele, ele ligava no telefone da nossa filha e falava, fala pra 

sua mãe se cuidar que eu vou pegar ela, pra ela não ficar dando bobeira, 

porque a polícia não vai ficar o tempo todo do lado dela; Pergunta 

Ministério Público: Quando a senhora registrou o primeiro boletim de 

ocorrência contra ele, a senhora lembra? Resposta: Eu não lembro porque 

foram muitos, que eu registrei contra ele; Pergunta Ministério Público: E ele 

falar diretamente pra senhora, que iria te matar, ele falou isso? Resposta: 

Quando agente morava junto sim, já chegou até o fato de ele pegar a faca, 

eu dormir trancada no banheiro com minha filha, e depois da separação 

era com a presença dele, ele passava na frente de casa, ele mandava 

recado, mas diretamente falar comigo não, porque eu cortei todo contato 

telefônico ou qualquer outro tipo de contato de comunicação com ele; 

Pergunta Ministério Público: Depois que vocês se separaram, a senhora 

nunca mais teve contato direto com ele? Reposta: Diretamente não; 

Pergunta Ministério Público: Depois da separação, como ele ameaçava a 

senhora, ele falava pra sua filha ou outra pessoa que iria te matar? 

Resposta: Sim, ele falava pra minha filha, ele ia aos locais de trabalho que 

eu trabalhava, na porta do curso onde eu saía nos horários, me seguia 

nas ruas, ele ficava esperando quando eu saía do curso, ele seguia e me 

acompanhava e ficava mandando eu baixar o vidro e parar o carro; 

Pergunta Ministério Público: Pra sua filha, ele falava que iria te matar, a sua 

filha relatou isso pra senhora? Resposta: Sim, via telefone, na minha 

presença a minha filha atendia o telefone; Pergunta Ministério Público: A 

senhora escutou a ligação ou ficou sabendo do que ele falou, por conta 

dela? Resposta: Escutei a ligação; Pergunta Ministério Público: O que ele 

falou? Resposta: Ele falava pra eu tomar cuidado porque a polícia não iria 

ficar o tempo todo me protegendo, e teve uma ocasião que ele parou na 

frente da casa da minha mãe, porque agente mora no mesmo terreno, e 

minha mãe alega que era um tiro, eu escutei; (03’57’) Pergunta Ministério 

Público: Além dessa fala, de que a polícia não iria ficar sempre com você, 

ele não falou mais nada de ameaça, (...), além disso, que a senhora 

relatou, ele falou mais alguma coisa assim ou não pra sua filha? Resposta: 

Não, foram diversas vezes, mas foram só isso; (04’27’) Pergunta 

Ministério Público: A senhora falou que ele foi no seu trabalho, quando ele 

foi já tinha medida protetiva contra ele? Resposta: Sim; Pergunta Ministério 

Público: No seu trabalho ele falou para as pessoas que trabalhavam lá, 

que iria matar a senhora ou fazer algum mal, a senhora sabe? Resposta: 

Falar não, mas sempre ficava na porta do meu serviço, com intimidação; 

(05’05’) Pergunta Ministério Público: Qual outra forma? Resposta: Teve 

esse episódio, na casa da minha mãe; Pergunta Ministério Público: Ele foi 

na casa da sua mãe e deu um disparo de arma de fogo? Resposta: Isso, 

porque agente mora na esquina e do outro lado é a casa da minha mãe, 

ele passou, eu estava na janela da cozinha que dá de frente pra rua, ele 

diminuiu a velocidade e quase que parou, eu escutei um estralo e escutei 

as crianças do outro lado do muro gritando e minha mãe gritando (...)”.As 

declarações supramencionados estão em harmonia com às apresentadas 

inquisitorialmente (fl.9).Corrobora com os relatos da vítima, as declarações 

de sua genitora Maria de Lurdes Lina da Silva que presenciou por várias 

vezes o denunciado ameaçando a vítima. Vejam-se relatos: “(00’45’) Era 

mais ou menos umas setes horas, nós estávamos na frente da casa, eu 

estava com criança, era uns netos meu que tinha vindo do sítio, e aí ele 

passou em um carro que estava em duas pessoas, passou de frente a 

minha casa, aí ele deu um tiro, o tiro pegou bem perto do meu portão, aí ele 

deu um cavalinho de pau no carro e o carro cobriu de poeira e subiu, e 

agente chamou a polícia; (01’58’) Pergunta Ministério Público: A senhora 

alguma vez presenciou ele falar que iria matar sua filha? Resposta: Quase 

todo dia, acompanhei tudo; Pergunta Ministério Público: Isso antes ou 

depois da separação? Resposta: Antes da separação era direto, ele com 

faca pra matar ela, tanto que ele entrou dentro da minha casa armado com 

uma faca, ela ficou dentro do meu quarto, eu tranquei ela com a filha dela, 

ele chegou e ficou na porta do meu quarto, batendo na porta pra ela abrir, 

e chamamos a polícia, a polícia foi, e ele pegou a faca e escondeu, 

dizendo que não estava armado, aí o meu menino foi e achou a faca atrás 

do vaso; (02’55’) Pergunta Ministério Público: E falava que iria matar sua 

filha? Resposta: Falava que ia matar ela, a filha dela, e depois matava ele; 

(03’07’) Pergunta Ministério Público: E no dia da faca, quero saber 

exatamente no dia da faca? Resposta: Sim no dia da faca, ele falava, 

porque minha casa era do lado, só tinha um muro, e quando eu via os 

gritos dela eu já sabia, aí eu corria pra lá; (03’40’) Pergunta Ministério 

Público: Nesse dia da faca, ele falava que iria matar, a senhora presenciou 

ele falar isso? Resposta; Presenciei, tanto que eu perguntei a hora que ele 

entrou, eu falei não entra na minha casa armado, ele falou não estou 

armado, mas ele já tinha colocado a faca no umbigo do meu filho, porque 

meu filho estava falando no celular com a namorada e ele pensou que 

estava chamando a polícia, aí ele chegou e colocou a faca no umbigo do 

meu filho, ele pegou o celular no susto que ele tomou e nem conseguiu 

mexer, ele pegou o celular e colocou no ouvido dele e ele viu que era a 

menina que estava falando; Pergunta Ministério Público: Ele falava que iria 

matar a filha dele, neste dia também? Resposta: Que iria matar a filha dele, 

a mulher dele, e voltava e se matava; (04’27’) Pergunta Ministério Público: 

Quanto tempo teve entre o dia da faca e o dia do carro, a senhora sabe 

dizer? Resposta: Acho que foi bastante tempo, eu não sei dizer o tempo 

certo, porque a vida era essa, era o tempo todo assim e eu não sei 

explicar, mas já tinha passado um tempo (...)”.O réu em juízo negou as 

acusações. Vejam-se trechos:“(00’50’) Pergunta Ministério Público: Esses 

fatos são verdadeiros? Resposta: Não, tudo falso, eu nunca falei de matar 

minha filha e nem ela; Pergunta Ministério Público: E ameaçar de uma outra 

forma, falar que iria bater, falar que eles iam se ver com o senhor, falar 

uma outra expressão ameaçadora? Resposta: Agente brigava muito, os 

últimos tempos agente brigava, mas ameaças essas coisas não 

(...)”Empreendendo-se interpretação analítica da paisagem probatória, 

observa-se que o relato da vítima apresenta-se coerente, interna e 

externamente, não demonstra inverossimilhanças, tergiversações, e se 

mantém uníssono com o conjunto probatório oral inquisitorial. Esses 

fatores são, na hermenêutica jurídica, critérios de credibilidade e 

veracidade. Não é demais ressaltar que, em crimes cometidos distantes ou 

escondidos dos olhares de testemunhas, os chamados crimes de 

execução clandestina, a palavra da vítima assume especial relevo e 

preponderância: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 

AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. Nos crimes de violência 

doméstica, em que, geralmente, não há testemunhas, a palavra da vítima 

assume especial relevância. Neste caso, ainda, o relato da ofendida 

mostrou-se bastante coeso, suficiente para umédito condenatório. 

Deve-se levar em conta que a vítima não possuía qualquer razão para 

imputar ao réu falsa conduta delitiva. Ademais, no que alega a defesa 

acerca do ânimo exaltado da parte do réu, não tem o condão de tornar 

atípica a conduta. Isso porque irrelevante se o agente pretende ou não 

concretizar as ameaças, bastando que provoque o temor na vítima. 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA. SURSIS. 

Considerando que o réu preenche os requisitos do artigo 77 do Código 

Penal, adequada a suspensão condicional execução da pena, foi aplicada 

com moderação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Crime 

Nº 70056599095, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em 19/12/2013)Atendidos os 

fatores de veracidade e verossimilhança pelo relato da vítima não se 

encontra razão plausível para desconstituí-lo pela simples negativa 

operada pela réu. A vítima nos seus relatos supra menciona situações de 

constante ameaça.Assim, havendo sido proferidas palavras de ameaça, 

bem como existentes situações indicadores de ameaça, provocado o 

medo na vítima, inexistindo fatores de descriminalização, configurado está 

o injusto penal: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147 DO 

CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. 1. O réu foi 

condenado à pena de 1 mês e 15 dias de detenção, em regime semiaberto. 

A defesa postula a absolvição do acusado por insuficiência probatória. 2. 

O crime de ameaça é formal, consumando-se, independentemente de 

resultado, desde que provado o temor da vítima. 3. A palavra da vítima 

assume especial relevância nos crimes de violência doméstica, ainda mais 

quando ancorada em outros elementos de convicção. RECURSO 

IMPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70052898699, Primeira Câmara Criminal, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 

10/04/2013)Quanto à dosimetria, não se vislumbra qualquer vetor, inscrito 

no art. 59, CP, passível de análise negativa. Inexistem atenuantes, 

específicas ou genéricas. Inexistem agravantes, nem causas de aumento, 

nem de diminuição.Fixo, portanto, a pena em 1 (um) mês de detenção, em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 108 de 1523



regime aberto, ante a quantidade e qualidade de pena (art. 33, §2º, alínea 

‘c’, CP).Afasto a aplicação do artigo 71 do CP, uma vez que não 

apresentada e nem narradas na denúncia de forma cronológica as 

supostas várias ameaças sofridas pela vítima. Incabível a substituição, 

ante o contido no art. 44, inc. I, CP.Ante a quantidade da pena, o regime 

será o aberto (artigo 33, §1º, ‘a’, CP).3.Dispositivoa)Condeno o denunciado 

Anderson Marcos Queiroz, como incurso nas sanções do art. 147, CP, 

pelo que lhe aplico a pena de 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida no 

regime inicialmente aberto;b)Outorgo ao réu o direito de recorrer em 

liberdade;c)Defiro a gratuidade (Lei 1.060/50);d)Na intimação do réu 

quanto à sentença, seja cumprido o art. 1.421, CNCGJ-TJMT;e)Intime-se a 

vítima;f)Com o trânsito em julgado, forme-se o Executivo de Pena, 

remeta-se ao Juízo da Execução Penal e comunique-se à Justiça Eleitoral, 

arquive-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Lourdes de 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 10 de outubro de 2017

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 134552 Nr: 57-58.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Moreira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADÃO MOREIRA DE JESUS, Cpf: 

46901914172, Rg: 0793622-2, Filiação: Pedro Moreira e Catarina V. de 

Jesus, data de nascimento: 18/06/1968, brasileiro(a), natural de 

Laranjeiras do Sul-PR, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia 

a Vossa Excelência a pessoa de ADÃO MOREIRA DE JESUS pela prática 

do crime previsto no artigo 306, caput e § 1º, inciso II, c/c artigo 309, todos 

da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

Despacho: Vistos.1. Ante petitório retro, cite-se por via editalícia o 

acusado Adão Moreira de Jesus.2. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Edilene Ferreira 

Duarte Sandmann, digitei.

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADÃO MOREIRA DE JESUS, Cpf: 

46901914172, Rg: 0793622-2, Filiação: Pedro Moreira e Catarina V. de 

Jesus, data de nascimento: 18/06/1968, brasileiro(a), natural de 

Laranjeiras do Sul-PR, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia 

a Vossa Excelência a pessoa de ADÃO MOREIRA DE JESUS pela prática 

do crime previsto no artigo 306, caput e § 1º, inciso II, c/c artigo 309, todos 

da Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

Despacho: Vistos.1. Ante petitório retro, cite-se por via editalícia o 

acusado Adão Moreira de Jesus.2. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Edilene Ferreira 

Duarte Sandmann, digitei.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000446-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DAMASCENO SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ANTONIO SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO: 90 (NOVENTA) 

D I A S  G R A T U I T O  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1000446-89.2017.8.11.0007 - PJE Valor causa: R$ 1.000,00 Espécie: 

INTERDIÇÃO INTERDITANTE: ROSA DAMASCENO SANTOS 

INTERDITANDO: FLAVIO ANTONIO SANTOS, brasileiro, solteiro, incapaz, 

portador do RG n.º desconhecido, inscrito no cadastro de pessoas físicas 

sob o n.º 742.055.441-20, residente e domiciliado no Sitio Nova República, 

Linha n.º 13, Comunidade Jersusalém, Carlinda-MT, 78.587-000. 

CURADOR NOMEADO: ROSA DAMASCENO SANTOS, brasileiro, casada, 

aposentada, portadora do RG n.º 1376108-0 SSP/MT, inscrita no cadastro 

de pessoas físicas sob o n.º 948.900.211-91, residente e domiciliada na 

Sitio Nova República, Linha n.º 13, Comunidade Jersusalém, Carlinda-MT, 

78.587-000 OBSERVAÇÃO: O interditando é portador de "Síndrome de 

Down”, de caráter permanente, com incapacidade absoluta. Sentença:" 

Vistos. ROSA DAMASCENO SANTOS propôs Ação de Interdição em face 

de seu esposo JOAQUIM DE SOUZA SANTOS e seu filho FLÁVIO 

ANTÔNIO SANTOS, alegando, em síntese, que a autora é casada com o 

réu Joaquim, conforme inclusa certidão de casamento, enquanto o réu 

Flavio é filho do casal. Aduz que o réu Flávio é portador de “Síndrome de 

Down”, sendo incapaz de gerir os autos da vida civil, tanto é verdade que 

nos autos de n. 184/97, que tramitou na Primeira Vara de Alta Floresta/MT 

foi decretada por sentença a interdição do réu Flávio, nomeando o 

Estado-Juiz o réu Joaquim como Curador Especial do filho. Que em 

meados no mês 01.2017 o réu Joaquim sofreu acidente de trabalho, vindo 

a sofrer “politrauma, trauma torácico e craniano”, todavia, em decorrência 

de seu grave estado de saúde fora transferido para o Pronto Socorro de 

Cuiabá/MT, onde se encontra internado em leito de UTI. Que em 

decorrência disso, o réu encontra-se impedido de gerir os atos da vida 

civil, e, como consequência, de dar continuidade a curatela do filho-réu 

Flávio, motivo pelo qual, requer sua nomeação como Curador Especial de 

ambos os requeridos. Recebida a inicial (ID 4917850), deferiu-se o pleito 

liminar, determinando-se a expedição do competente termo de curatela 

provisória. A Parte Autora informou o falecimento do interditando Joaquim 

de Souza Santos, ID 5049053, instruindo os autos com sua certidão de 

óbito (ID 5049060). A Parte Autora manifestou-se, conforme ID 5494794, 

pugnando pela expedição de Alvará Judicial em favor da Autora. 

Declarado extinto o feito em reação ao interditando Joaquim de Souza 

Santos, bem como deferido o pedido de expedição de ofício (ID 5521286). 

Termo de audiência de instrução e julgamento (ID 8702134). O Ministério 

Público Estadual manifestou-se, conforme ID 9136485, pugnando pela 

procedência do pedido inicial. A Parte Autora manifestou-se conforme ID 

9184359. FUNDAMENTO. DECIDO. Procede a pretensão inicial, no sentido 

de se deferir a substituição da curatela do interditando, senão vejamos. A 

incapacidade do interditando restou devidamente demonstrada por meio de 

sua oitiva pessoal, na qual se verificou que o interditando é portador de 

“Síndrome de Down”, de caráter permanente, com incapacidade absoluta. 

Dessa forma, em razão da “Síndrome de Down”, constatou-se que o 

interditando não tem o discernimento necessário para os atos da vida civil, 

necessitando, para tanto, de pessoa devidamente habilitada. Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I e 755 do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido com resolução do mérito, para 

decretar a interdição de FLÁVIO ANTÔNIO SANTOS, nomeando-lhe como 

curadora sua genitora, ROSA DAMASCENO SANTOS. Oficie-se ao 

Cartório de Registro de Pessoas Naturais para proceder a inscrição da 

interdição, nos termos do artigo 92, da Lei n.º 6.015/73. Outrossim, seja 

publicada a presente sentença, nos termos do §3º do artigo 755 do atual 

Código de Processo Civil. Por fim, serve cópia da presente sentença como 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 109 de 1523



ofício ao Banco Bradesco, para que cumpra a liminar deferida, para que a 

autora possa realizar o saque dos valores previdenciários, vinculados à 

conta 0200160-8, agência n. 1380-3, de titularidade do Falecido Joaquim 

de Souza Santos, sob pena de incorrer em crime de desobediência. Isento 

de custas e despesas processuais, sendo incabível a condenação em 

verba honorária. Após o trânsito em julgado e, providenciada a devida 

inscrição no registro civil, arquivem-se os autos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário." Eu, Simone Aparecida Linares, técnico 

judiciário, digitei. Alta Floresta, 13 de setembro de 2017. Marise Ivete 

Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA E INFORMAÇÕES: AV. ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO- 

TELEFONE: (66) 3512-3600

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1003482-42.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SBARDELLINI CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER RICARDO HORIO OAB - SP210538 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO LUIS VICENZOTO (REQUERIDO)

 

Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue o pagamento da guia de diligência com o código do processo, 

referente a condução do oficial de justiça. O recolhimento da diligência 

poderá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior cumprimento do ato.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003551-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELDINEIA DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

ELEIA OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

EDILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

CLEMENTE DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORINDA OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003551-74.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: CLEMENTE DE OLIVEIRA RODRIGUES, EDILSON DE 

OLIVEIRA RODRIGUES, ELEIA OLIVEIRA RODRIGUES, ELDINEIA DE 

OLIVEIRA RODRIGUES REQUERIDO: LORINDA OLIVEIRA RODRIGUES 

Vistos. CLEMENTE DE OLIVEIRA RODRIGUES, EDILSON DE OLIVEIRA 

RODRIGUES, ELEIA OLIVEIRA RODRIGUES e ELDINEIA DE OLIVEIRA 

RODRIGUES propuseram a presente ação de substituição de curador 

especial em face de LORINDA DE OLIVEIRA RODRIGUES. Vieram-me os 

autos conclusos. DECIDO. DEFIRO a gratuidade de justiça diante da 

presunção de veracidade da afirmação da Requerente (pessoa física) de 

que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. Com o vigor 

da Lei 13.105/15, a presente demanda tramitará procedimento especial de 

interdição previsto nos arts. 747 e ss. Motivo pelo qual, designo audiência 

para o dia 05 de fevereiro de 2018, às 17h30min, de modo que este juízo 

possa entrevistá-lo, assegurado o emprego de recursos tecnológicos 

capazes de permitir ou de auxiliar o interditando a expressar suas 

vontades e preferências e a responder às perguntas formuladas (art. 751, 

§ 3.º, NCPC). Esclareço que, conforme preceitua a jurisprudência o 

interrogatório do interditando constitui uma fase procedimental 

OBRIGATÓRIA E INDISPENSÁVEL com o fito de o julgador aferir, 

pessoalmente, a incapacidade dele para os atos da vida civil, a qual não 

pode ser suprida com a apresentação de laudo pericial. Logo, a ausência 

do interrogatório do interditando constitui causa apta para ensejar a 

anulação do processo e a cassação da sentença, vejamos: AÇÃO DE 

ESTADO - INTERDIÇÃO - RITO ESPECIAL - AUSÊNCIA DO 

INTERROGATÓRIO DO INTERDITANDO - SUPRIMENTO POR LAUDO 

PERICIAL - INVIABILIDADE - NULIDADE QUE SE DENOTA EVIDENCIADA. - 

Constitui a interdição uma ação de estado, a qual se reveste de caráter 

excepcional e rito especial cercado de inúmeras formalidades 

procedimentais, em razão das sérias consequências advindas à esfera 

jurídica do interditando. - Neste contexto, o interrogatório do interditando 

constitui uma fase procedimental obrigatória e indispensável com o fito de 

o julgador aferir, pessoalmente, a incapacidade dele para os atos da vida 

civil, a qual não pode ser suprida com a apresentação de laudo pericial. - 

Logo, a ausência do interrogatório do interditando constitui causa apta 

para ensejar a anulação do processo e a cassação da sentença. (TJ-MG - 

AC: 10521130022663001 MG, Relator: Paulo Balbino, Data de Julgamento: 

22/11/2016, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

06/12/2016) Cite-se e intime-se o interditando para comparecimento, a fim 

de ser interrogada, nos termos dos artigos 751 e 752 do NCPC. 

Considerando os fatos alegados e a pouca documentação que instrui a 

inicial, já que os relatórios médicos não atestam a incapacidade do 

interditando para gerir os atos da vida civil, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, 

motivo pelo qual, oportunizo a parte autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, instrua os autos com relatório médico que ateste dificuldade 

do interditando para compreender ou mensurar as consequências de suas 

ações/decisões, seja por algum transtorno mental e/ou dependência 

química e/ou doença neurológica, conforme relatado na inicial. Com o 

aporte da determinação acima, voltem-me os autos IMEDIATAMENTE 

conclusos para reapreciação do pedido liminar. Em caso de inércia da 

interditante, certifique-se a escrivania e aguarde-se a realização da 

audiência designada. Após a audiência de interrogatório, o feito deverá 

aguardar por 15 (quinze) dias eventual impugnação do pedido, nos termos 

do art. 752 do NCPC. Na sequência, vistas ao Ministério Público Estadual. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 08 de janeiro de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001915-73.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA DANIELE TERRES (REQUERENTE)

E. V. T. (REQUERENTE)

ROSANGELA APARECIDA FOGACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAN SANTOS PADILHA TERRES (INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação 

vigente e item 6.16.27 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte requerente, para comparecer na Secretária da 

Sexta Vara, para assinar o Termo de Primeiras Declarações, no prazo de 

05 (cinco) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 18 

de janeiro de 2018. Assinado Digitalmente SIMONE APARECIDA LINARES 

Gestor de Secretaria em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 161859 Nr: 7007-49.2017.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso - SICREDI Celeir

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermes Pelicer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue um depósito identificado com o código do processo referente 

a condução do oficial de justiça até o Centro na cidade de Carlinda-MT. O 

recolhimento da diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone 

emissão de guias online – Diligências – Emissão de Guia de Diligência, 

juntando aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da 

CNGC/MT, para posterior cumprimento do ato deprecado. Autos de origem 

nº 1232-67.2014.811.0101 - Cód. 84207 - Comarca de Cláudia-MT

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97735 Nr: 6285-25.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Econômica Federal - CEF, Caixa Seguros 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/MT, Evandro César Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B/MT, Lucio Junior Bueno Alves - OAB:15.733-MT, 

THAYSE TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:17497

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

requerida para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 503,94 (quinhentos e três reais com 

noventa e quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 178-181. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais com oitenta e cinco 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 127,09 (cento e vinte 

e sete reais com nove centavos) para guia de taxa Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o 

valor da taxa. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do autor a protesto (Provimento 88/2014-CGJ) e 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131244 Nr: 5851-94.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Takayassu Yuri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossenses S.A- 

Energisa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

Lima - OAB:3127-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

requerida para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 503,94 (quinhentos e três reais com 

noventa e quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 62-63vº. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais com oitenta e cinco 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 127,09 (cento e vinte 

e sete reais com nove centavos) para guia de taxa Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o 

valor da taxa. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do autor a protesto (Provimento 88/2014-CGJ) e 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133518 Nr: 7021-04.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Milton Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções de Vendas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nidian Santos da Silva Martins 

dos Santos - OAB:19966/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:76.696/MG

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

requerida para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 525,12 (quinhentos e vinte e cinco reais 

com doze centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

folha 89-91. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reais com oitenta e cinco centavos) para 

recolhimento da guia de costas e R$ 148,27 (cento e quarenta e oito reais 

com vinte e sete centavos) para guia de taxa Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o 

valor da taxa. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do autor a protesto (Provimento 88/2014-CGJ) e 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 95395 Nr: 3738-12.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato 

Grosso-CRC/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que, há mais de 07 (sete) anos, busca o 

Fisco o recebimento de seu credito. Todavia, até o momento, não foram 

localizados bens de propriedade da empresa executada.

Ademais, já houve a realização da diligencia pleiteada à fl. 163 por este 

Juízo, pelo que, INDEFIRO sua repetição.

Dessa forma, DETERMINO a suspensão do feito, com fulcro no artigo 40, 

§1º da Lei n. 6.830/80 c/c artigo 921, III, do NCPC, devendo os autos ser 

remetidos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição e lá permanecer 

pelo período de 12 (doze) meses ou prévia manifestação da parte 

interessada.

Decorrido o prazo da suspensão, iniciará o prazo quinquenal de 

prescrição intercorrente.

Intime-se a exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103780 Nr: 5518-50.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa de Previdências dos Funcionários do Banco do 

Brasil - previ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeire Cruzeiro Dias, Jairo Celeste Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Fernando Paz Alarcón - 

OAB:37.007/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte exequente para comparecer perante a 

secretaria da sexta vara, no prazo de 15 (quinze) dias, afim de retirar a 

Carta Precatória de Intimação dos executados, bem como para 

providenciar o pagamento das custas processuais e remeter diretamente 

à Distribuição da Comarca de Caldas Novas/GO.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106236 Nr: 1523-92.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro André dos Santos Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santander Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A/MT

 Vistos.

Trata-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito/Relação Jurídica 

com Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais” 

ajuizada por LEANDRO ANDRÉ DOS SANTOS MARTINS em desfavor de 

SANTANDER FINANCIAMENTOS S/A.

Entre um ato e outro, as partes peticionaram conjuntamente (fls. 181/182), 

noticiando a realização de acordo, requerendo a sua homologação com o 

escopo de dar fim ao processo.

A Parte Ré manifestou-se à fl. 183 informando o adimplemento do acordo 

celebrado.

Após, os autos vieram-me conclusos para sentença.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Homologo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes (fls. 181/182), o que faço com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

 Cada parte deverá arcar com as despesas de seus respectivos 

advogados e eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do 

Requerente.

Após o trânsito em julgado, deem-se as baixas necessárias, 

observando-se as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143965 Nr: 5177-82.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecília Tardim

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Vistos.

Verifico que o apelado, tempestivamente, manifestou-se (fl. 55).

Por não haver apelação adesiva ou preliminar nas contrarrazões 

apresentadas, nos termos do artigo 1011 do NCPC, remetam-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cumprindo-se o art. 

§3º, do art. 1.010, já indicado, com as homenagens deste Juízo, 

observando-se o disposto no artigo 346 da CNGC.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 132586 Nr: 6583-75.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Schervinski Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não Padronizados NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valnir Telles de Oliveira Junior 

- OAB:12575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ribeiro Fuente 

Canal - OAB:13578-A/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:12.090-A/MT

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra à fl. 140, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 138094 Nr: 1955-09.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvina Ramponi Dondoni, Valcir Dondoni

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michelle Azevedo Filho Cezar - 

OAB:16.239-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o 

INSS a restabelecer o benefício previdenciário de PENSÃO POR MORTE à 

autora, com renda equivalente a um salário mínimo, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.CONDENO o INSS a 

pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, 

observando a prescrição quinquenal, as parcelas atrasadas, devidas 

desde a data da suspensão/interrupção do benefício, 01.10.2015 (fls. 45), 

até a data da reimplantação do benefício, corrigidas monetariamente até a 

data do efetivo pagamento pelo INPC, acrescida de juros moratórios de 

0,5% ao mês.Defiro a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar ao INSS 

que restabeleça em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

benefício de pensão por morte com renda mensal de um salário mínimo, 

uma vez que presente a verossimilhança nos próprios fundamentos desta 

sentença e o periculum in mora na natureza alimentar do benefício 

pleiteado.DELCARO a inexigibilidade do boleto de cobrança (fls.62) emitido 

pela Autarquia ré, pelo suposto recebimento indevido do benefício de 

pensão por morte, o que restou caracterizado que não ocorreu.Diante do 

princípio da causalidade, CONDENO a Autarquia ré nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas 

(Súmula 111 do STJ) até a prolação da sentença, nos termos do § 3º do 

art. 85 do NCPC. ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro de 2001.Deixo de determinar a

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143974 Nr: 5186-44.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Gonçalves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Passo a sanear o feito.Quanto a preliminar de prescrição trazida pela 

Autarquia, está não merece prosperar, pois a cessação do benefício na 

via administrativa se deu em 03 de outubro de 2017, e a ação foi ajuizada 

em 30 de agosto de 2016, portanto, impossível de operar a prescrição 

quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.Superada a preliminar 

suscitada e não havendo outras preliminares a serem analisadas, não 

ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (NCPC, art. 354) ou de 

julgamento antecipado da lide (NCPC, art. 355).Fixo o seguinte ponto 

controvertido: a condição de segurado da Previdência Social; possuir a 
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carência mínima exigida e a incapacidade temporária o (auxílio-doença) ou 

total e definitiva (aposentadoria por invalidez) do autor para o labor 

rural.Por inexistir outras questões processuais a serem analisadas nesta 

oportunidade, declaro o processo saneado.Dessa forma, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de abril de 2018, às 

15h00min.Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do 

NCPC.Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá aos 

advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária.Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do 

NCPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 149347 Nr: 618-48.2017.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Berlanda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizabete Aparecida da Silveira 

Araujo da Silva - OAB:8341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT, Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao autor para réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 56829 Nr: 1426-68.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Santos de Jesus

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Andrea do Amaral de 

Paula - OAB:PR/26866, Rafael Barion de Paula - OAB:11063-B/MT, 

Sérgio Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Primeiramente, esclareço que os alvarás foram devidamente expedidos.

Assim, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução do mérito, nos 

moldes dos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, para que surtam os efeitos legais.

Isento do pagamento de honorários advocatícios e de custas processuais.

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

Após o transito em julgado, arquive-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 112465 Nr: 1030-81.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gilberto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Fernando Cassilhas Volpe 

- OAB:SP 53.553, Wilton Machado - OAB:MT/17588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.010, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128537 Nr: 4362-22.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Fonseca de Oliveira Albuquerque

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.010, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 131567 Nr: 6014-74.2015.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Gonsalves de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:31618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de citação nos termos pretendidos (fl. 54), pois verifico 

que não restam presentes os requisitos legais previstos no artigo 252, do 

NCPC.

Cumpre registrar que a modalidade de citação ficta pretendida pelo 

requerente trata-se de incumbência do Oficial de Justiça, o qual tem o 

dever funcional de, caso estejam presentes os requisitos legais, proceder 

à citação com hora certa, independente de autorização judicial, nos termos 

do artigo 253 do NCPC.

Por fim, retire-se o mandado de citação, devendo ser cumprido no 

endereço indicado (fl. 54).
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 132906 Nr: 6740-48.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Triângulo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Martins Alves 

- OAB:95258/RJ, Carlos Orêncio Alves - OAB:5160/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o Embargado para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre os embargos declaratórios opostos, nos termos do 

artigo 1.023, §2º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 139152 Nr: 2513-78.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santoli Carvoaria Vegetal Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Aparecida de Oliveira 

Scatigna - OAB:68723/SP, Paulo Eduardo Dias de Carvalho - 

OAB:13.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente feito proposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, em 

face de SANTOLI CARVOARIA VEGETAL LTDA., com fundamento no 

artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil.Custas pela parte 

autora.TORNO sem efeito a penhora realizada, devendo a Parte Exequente 

realizar a devolução do bem, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

incorrer em pagamento de multa a ser estipulada por este 

juízo.CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais, observando-se, no tocante a eventuais custas 

remanescentes o que dispõe a CNGC/MT. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 141532 Nr: 3823-22.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 62).

 Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do 

artigo 921 do NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, certifique-se e intime-se a 

parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143083 Nr: 4648-63.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José de Souza da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o INSS a 

implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez a 

autora, com renda a ser calculada pelo INSS, desde a data do 

requerimento na via administrativa (07.12.2015, fl. 25), o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.Condeno o 

INSS a pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da presente 

decisão, as parcelas atrasadas, desde a data do ultimo pedido de 

prorrogação do benefício na via administrativa (07.12.2015, fl. 25), 

corrigidas monetariamente até a data do efetivo pagamento pelo INPC, 

acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês.ANTECIPO a tutela para 

determinar ao INSS que implante em favor da parte autora, no prazo de 30 

(trinta) dias, o benefício de aposentadoria por invalidez com renda mensal 

a ser calculada pela Autarquia Federal, uma vez que presente a 

verossimilhança nos próprios fundamentos desta sentença e o periculum 

in mora na natureza alimentar do benefício pleiteado.Isento de custas e 

despesas processuais, por se cuidar da Fazenda Pública, salvo quanto 

àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 

2001.Entretanto, condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre as parcelas vencidas, (súmula 111 

do STJ) levando-se em conta o disposto no artigo 85, § 3º, do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de determinar a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal, já que o valor da condenação, 

nitidamente, não excederá a 60 (sessenta) salários mínimos.Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Número do CPF: 

335.266.723-34.Nome da Mãe: Maria Lima Souza.Nome da Segurada: 

Maria José Souza da Silva.Endereço da Segurada: Rua Acre, número 12, 

bairro Cidade Alta, Alta Floresta/MT.Benefício Concedido: Aposentadoria 

por invalidez.Renda Mensal: A ser calculado pelo INSS. Data do início do 

Benefício-DIB: 07 de dezembro de 2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 104713 Nr: 6558-67.2012.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zamir José Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Romani Patussi - 

OAB:OAB/MS 12330-A, Marcio Frederico Arruda Montenegro - 

OAB:MT 15.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BV FINANCEIRA 

S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de ZAMIR 

JOSÉ MENDES, todos qualificados nos autos.

À fl. 76 a Parte Autora pugnou pela desistência da presente ação.

Após, vieram-me os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Homologo o pedido de desistência formulado pela parte requerente, fl. 76, 

e por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Novo 

Código de Processo Civil, devendo ser dadas as baixas necessárias em 

eventuais gravames.

Deixo de condenar a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, 

visto que a Parte Requerida sequer foi citada, por outro lado condeno a 

Parte Autora ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais.

Observadas as formalidades legais, deem-se as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114229 Nr: 2677-14.2014.811.0007

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Silvio José Andrade da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Rondon Borges de 

Campos - OAB:13.142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 130/131. INTIME-SE o médico perito para que 

redesigne a avaliação médica à ser realizada nos termos da determinação 

de fls. 123/124.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120692 Nr: 8014-81.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente da Costa Lage

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .É o relatório. Passo a sanear o feito.Quanto a preliminar de prescrição 

trazida pela Autarquia, está não merece prosperar, pois o requerimento na 

via administrativa se deu em 01.09.2014, fl. 15, e a ação foi ajuizada em 

10.12.2014, portanto, longe de operar a prescrição quinquenal anterior ao 

ajuizamento da ação.Superada a preliminar suscitada e não havendo 

outras preliminares a serem analisadas, não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (NCPC, art. 354) ou de julgamento antecipado da lide 

(NCPC, art. 355).Fixo o seguinte ponto controvertido: a condição de 

segurado da Previdência Social; possuir a carência mínima exigida e a 

incapacidade temporária o (auxílio-doença) ou total e definitiva 

(aposentadoria por invalidez) do autor para o labor rural.Por inexistir 

outras questões processuais a serem analisadas nesta oportunidade, 

declaro o processo saneado.Dessa forma, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 02 de abril de 2018, às 

15h30min.Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do 

NCPC.Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá aos 

advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária.Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do 

NCPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 121137 Nr: 42-26.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Konig Konrad, BuenaVentura Fredesvinda 

Velasquez Aquino Konrad

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Konig Konrad

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:53553, Luiz Fernando Cassilhas Volpe - OAB:SP 

53.553, Wilton Machado - OAB:MT/17588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial contido na 

presente Ação Anulatória de Contrato de Compra e Venda ajuizada por 

Nilson Konig Konrad e Buenaventura Fredesvinda Velazquez Aquino 

Konrad, para TORNAR DEFINITIVA a DECISÃO LIMINAR de fls. 31/33, e 

para DECLARAR nula a venda dos imóveis: LOTE nº09, Quadra nº 18, com 

área de 450m², Jardim Renascer, cidade de Alta Floresta-MT; LOTE nº 16, 

Quadra nº 14, com área de 360m², Bairro Jardim Universitário, cidade de 

Alta Floresta e LOTE 01-B, Quadra nº 03, com área de 900m², localizado 

no Jardim Renascer, cidade de Alta Floresta-MT, declarando que os 

imóveis fazem parte do espólio de Edite Koning da Silva.DECLARO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do 

artigo 487, I, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137924 Nr: 1860-76.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salete Tolfo de Almeida Vieira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 

OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o INSS a 

implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ao 

autor, com renda no valor de um salário mínimo, desde a data do 

requerimento na via administrativa (05.11.2015, fl. 27), o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.Condeno o 

INSS a pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da presente 

decisão, as parcelas atrasadas, desde a data do indeferimento do 

benefício na via administrativa (05.11.2015, fl. 27), corrigidas 

monetariamente até a data do efetivo pagamento pelo INPC, acrescida de 

juros moratórios de 0,5% ao mês.Isento de custas e despesas 

processuais, por se cuidar da Fazenda Pública, salvo quanto àqueles 

valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do 

inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 

2001.Entretanto, condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre as parcelas vencidas, (súmula 111 

do STJ) levando-se em conta o disposto no artigo 85, § 3º, do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de determinar a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal, já que o valor da condenação, 

nitidamente, não excederá a 60 (sessenta) salários mínimos.Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Número do CPF: 

998.266.901-04.Nome da Mãe: Edi Tolfo de Almeida.Nome da Segurada: 

Salete Tolfo de Almeida Vieira.Endereço da Segurada: Estrada São João, 

lote 62/13, Chácara Tangará, Zona Rural, Alta Floresta/MT.Benefício 

Concedido: Aposentadoria por Invalidez.Renda Mensal: 01 (um) Salário 

Mínimo.Data do início do Benefício-DIB: 05 de novembro de 2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140953 Nr: 3483-78.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide Andrade da Silva Freire

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.Sem custas e 

honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis na fase de 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter sido 

impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.Nesta linha segue a 

jurisprudência:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. 

EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO 

PRECATÓRIO. DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários 

advocatícios em execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em 

caso submetido ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. 

NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS 

- AG: 70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Certificado 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143946 Nr: 5158-76.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basilio Disarz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Vistos.

Vislumbro que não consta nos autos a informação de cumprimento pelo 

Requerido da ordem exarada na sentença, qual seja a implantação do 

benefício previdenciário.

Dessa maneira, DETERMINO a expedição de ofício ao INSS para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, implante o benefício nos moldes esposados à fl. 

73, sem prejuízo da multa diária à ser estipulada por este Juízo, caso o 

Requerido permaneça inerte.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000017-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000017-88.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES Vistos. Intime-se a parte 

autora para que recolha as custas processuais, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do §1º do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, 

sob pena de EXTINÇÃO do processo, nos termos do inciso III do mesmo 

dispositivo legal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 08 de janeiro de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003601-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RUBENS PELISSARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003601-03.2017.8.11.0007 

AUTOR: ANTONIO RUBENS PELISSARI RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 

2) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de 

veracidade da afirmação da parte requerente (pessoas físicas) de que 

não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) Entendo 

necessário, para análise do pedido de antecipação de tutela antecipada, a 

realização de perícia médica. 4) In casu, nos termos do Convênio nº 

03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, 

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO perito judicial o Dr. Távico 

Cezar Arendt, CRM-MT 5929, FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos 

reais), em observância à tabela V da Resolução nº 232/2016-CJF, sendo 

que a perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo 

perito nomeado, que deverá informar à Secretaria da Vara com tempo 

suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. 4.1) 

ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia da inicial, dos quesitos apresentados 

pela parte autora, de eventuais atestados médicos e resultados de 

exames que instruem a inicial, bem como dos quesitos deste Juízo e da 

parte ré (cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, 

arquivado na Secretaria da Vara). 4.2) Estabeleço como QUESITOS DO 

JUÍZO: a) A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De 

que tipo? b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. 

d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou 

temporária? Caso temporária, por quanto tempo é a incapacidade da 

autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela 

existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora 

encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade 

para o trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do 

advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade 

decorre da evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que 

é portadora a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? 

Desde quando exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é 

para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da 

parte autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta 

a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas 

condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A 

parte autora é incapaz para a vida independente? k) A deficiência/moléstia 

de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos 

de limitações? l) Existe tratamento para o mal da parte autora? Caso 

positivo, qual o valor aproximado do tratamento? m) O tratamento traz 

efeitos colaterais? Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte 

autora exerça alguma atividade braçal? 5) Uma vez designada data para 

realização da perícia, INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. 6) Após a 

juntada do laudo, com o encaminhamento dos autos, CITE-SE o requerido, 

devendo constar as advertências do artigo 344 do NCPC e que o prazo 

para contestar será em dobro, ou seja, 30 (trinta) dias, de acordo com o 

artigo 183 do NCPC. 7) No mesmo ato da citação, INTIME-SE o requerido 

para se manifestar acerca do laudo médico, consignando que o silêncio 

importará na presunção de concordância com o laudo pericial. 8) 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, impugnar 

documentos e teses levantadas na contestação. 9) Com a manifestação 

das partes sobre o laudo pericial ou decorrido o prazo “in albis” para tanto, 

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais no sistema da 

assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme Resolução nº 

00305/2014-CJF. 10) Por fim, façam os autos CONCLUSOS para 

apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 08 de janeiro de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003608-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA GUARNIERI COLOMBO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003608-92.2017.8.11.0007 

AUTOR: LUCIA GUARNIERI COLOMBO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Vistos. Recebo a inicial. DEFIRO a gratuidade de 

justiça diante da presunção de veracidade da afirmação da Requerente 

(pessoa física) de que não possui recursos suficientes para pagar as 

custas e as despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 

13.105/15. Indefiro o pedido de tutela antecipada, posto que embora 

tenham os benefícios previdenciários natureza alimentar, verifico não 
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haver subsunção do presente caso aos requisitos descritos no artigo 305 

do Novo Código de Processo Civil. Ressalto, por oportuno, que eventual 

pedido de tutela antecipatória poderá ser acolhido, preenchidos os 

requisitos legais, em momento posterior do procedimento (após a 

contestação, no despacho saneador ou até após a sentença). Cite-se o 

requerido para, no prazo legal, responder a presente ação. Deixo de 

designar audiência de conciliação, tendo em vista que pela natureza da 

demanda a autarquia está impedida de transigir com dinheiro público. 

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Caso sejam 

arguidas preliminares ou juntados documentos pela parte ré, intime-se a 

parte autora para manifestar, em 10 (dez) dias. Por fim, recomendo que, 

com exceção da intimação para audiências, todos os demais atos 

envolvendo a cientificação do requerido deverão ser realizados por meio 

da remessa dos autos, salvo decisão em sentido contrário, nos termos do 

convênio celebrado entre o Tribunal de Justiça e a Procuradoria Federal 

do Estado de Mato Grosso, bem como da decisão proferida pelo 

Corregedor-Geral da Justiça nos autos do Pedido de Providências n.º 

81/2011 (Ofício Circular n.º 43/2012- CGJ/DJA). Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Alta Floresta/MT, 08 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000014-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOMINGOS GOMES (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000014-36.2018.8.11.0007 

AUTOR: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RÉU: JOSE DOMINGOS 

GOMES Vistos. Intime-se a parte autora para que recolha as custas 

processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1º do artigo 485 

do Novo Código de Processo Civil, sob pena de EXTINÇÃO do processo, 

nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 08 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

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

Processo Número: 1002501-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES BAUMGARTEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO CEZAR DA SILVA OAB - MT16249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEN VALENTIN ALVES DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002501-13.2017.8.11.0007 

AUTOR: CHARLES BAUMGARTEN RÉU: ELEN VALENTIN ALVES DE 

SOUZA Vistos. Trata-se de “Ação de Regulamentação de Visitas 

cumulada com Alimentos” movida por CHARLES BAUMGARTEN em 

desfavor de ELEN VALENTIN ALVES DE SOUZA, em benefício da filha 

menor comum M. H. V. B. Recebida a inicial foi determinado o pagamento 

de alimentos provisórios, bem como designada audiência de conciliação 

(ID. 10014154). Realizada a audiência de conciliação, não houve acordo 

(ID. 10687869). A Parte Requerida não apresentou contestação, conforme 

se verifica da certidão de ID. 10995706. Conforme ID. 10961598, a Parte 

Autora pugnou, em caráter de urgência, pela apreciação do pedido 

formulado em audiência de conciliação com relação à regulamentação do 

direito de visitas. O Ministério Público Estadual manifestou-se ao ID. 

11212599. FUNDAMENTO. DECIDO. Inicialmente, decreto a revelia da Parte 

Requerida, uma vez que, devidamente citada, não apresentou defesa, 

sem, contudo, aplicar-lhe os efeitos decorrentes da revelia, em virtude de 

se tratar de direito indisponível. Nomeio, como curador especial da Menor, 

o douto Defensor Público com atribuições perante a Sexta Vara desta 

Comarca, nos moldes determinados pelo inciso I, do artigo 72, do NCPC. 

Intime-se pessoalmente o curador especial para manifestar no feito. Pois 

bem. Em caso de regulamentação das visitas deve-se levar em conta a 

necessidade do filho em manter uma convivência saudável tanto com a 

Genitora, guardiã, como aquele que não é detentor da guarda, de forma a 

estabelecer com ambos vínculos afetivos estreitos. Todavia, analisando 

os autos verifico que não há risco de prejuízo de difícil ou incerta 

reparação ao pai, a prévia realização de oitiva da mãe e a realização de 

estudo social. Além disso, a criança conta com apenas nove meses de 

vida e provavelmente deve estar em período de amamentação, não 

podendo realizar viagem de deslocamento, tampouco ficar por longo 

período distante de sua genitora. Assim, NOTIFIQUE-SE o Assistente 

Social e o Psicólogo credenciados junto ao TJ/MT de Apiacás/MT, para que 

realizem estudo psicossocial envolvendo o Genitor da menor, 

encaminhando relatório conclusivo a este Juízo no prazo máximo de 20 

(vinte) dias. Desde já, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 12 de março de 2018, às 16h00min, para a oitiva das testemunhas e 

depoimento pessoal das Partes. Fixo como pontos controvertidos: a) a 

modalidade de guarda a ser fixada, levando-se em consideração a 

prevalência dos interesses da menor; b) a necessidades da menor quanto 

ao valor dos alimentos, e c) possibilidade financeira do Requerente de 

arcar com os alimentos. Deverá a parte apresentar o rol de testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do NCPC. 

Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá ao 

advogado da parte, informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas 

do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a intimação do 

juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente arroladas pelo 

Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão intimadas pela via 

judiciária. Caso arroladas testemunhas residentes fora da Comarca, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta precatória com 

a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a data designada 

para realização da audiência de instrução neste Juízo Deprecante, a fim 

de que não colidam as datas. INTIME-SE a parte autora e seu procurador 

para comparecerem, consignando, nas intimações da parte autora as 

penas do § 1º do art. 385 do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Alta Floresta/MT, 09 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002232-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZI CRISTIANE SILVA DE FREITAS (RÉU)

VAGNER PAULO DE FREITAS & SILVA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002232-71.2017.8.11.0007 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: VAGNER PAULO DE FREITAS & 

SILVA LTDA - ME, SUZI CRISTIANE SILVA DE FREITAS Vistos. Indefiro o 

pedido formulado pelo exequente, a fim de que este Juízo diligencie com o 

escopo de obter informações sobre o atual endereço do Réu, eis que 

trata-se de diligência que compete à parte e não ao Estado-Juiz, 

principalmente porque o Autor não comprovou que esgotou todos os meio 

para obter informação sobre o endereço da Parte Requerida. Neste 

sentido segue a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO - OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O ATUAL ENDEREÇO 

DA DEVEDORA - DILIGÊNCIAS DA PARTE NÃO ESGOTADAS - CONSULTA 

AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A consulta online aos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, com o intuito de obter informações 

acerca do endereço do executado, é medida excepcional e derradeira, 

devendo ser utilizada apenas quando a parte não dispuser de outro meio 

para atingir seu objetivo.” (TJMT, AI 115073/2014, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2014, 

Publicado no DJE 25/11/2014) "PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. - De acordo com tranqüila jurisprudência, o juiz não pode 

substituir o autor no dever de diligenciar junto aos órgãos em que se 

pretende obter informações referentes a localização do réu. O 
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deferimento da diligência impõe-se desde que tenham sido esgotados os 

meios à sua disposição. " (Tribunal de Justiça do Distrito Federal - Agravo 

de Instrumento n. 20020020009217 - Acórdão: 156958 - Data: 03/06/2002 

- Relator: Haydevalda Sampaio - Publicação: Diário da Justiça do DF: 

14/08/2002 Pág: 58 - CD ROM JUIS n. 40, 2o trimestre de 2005.) Assim, 

intime-se o Autor para manifestar nos autos em 30 (trinta) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Novo CPC. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

09 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002372-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS DE JESUS TORRES COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002372-08.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: ISAIAS DE JESUS 

TORRES COSTA Vistos. Defiro o pedido de bloqueio total do veículo, via 

sistema RENAJUD. Ainda, destaco que, a diligência será realizada em 

gabinete, cuja resposta será anexada aos autos. Por outro lado, indefiro o 

pedido formulado pelo exequente, a fim de que este Juízo diligencie com o 

escopo de obter informações sobre o atual endereço do devedor, eis que 

trata-se de diligência que compete à parte e não ao Estado-Juiz, 

principalmente porque o credor não comprovou que esgotou todos os meio 

para obter informação sobre o endereço da Parte Requerida. Neste 

sentido segue a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO - OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O ATUAL ENDEREÇO 

DA DEVEDORA - DILIGÊNCIAS DA PARTE NÃO ESGOTADAS - CONSULTA 

AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A consulta online aos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, com o intuito de obter informações 

acerca do endereço do executado, é medida excepcional e derradeira, 

devendo ser utilizada apenas quando a parte não dispuser de outro meio 

para atingir seu objetivo.” (TJMT, AI 115073/2014, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2014, 

Publicado no DJE 25/11/2014) "PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. - De acordo com tranqüila jurisprudência, o juiz não pode 

substituir o autor no dever de diligenciar junto aos órgãos em que se 

pretende obter informações referentes a localização do réu. O 

deferimento da diligência impõe-se desde que tenham sido esgotados os 

meios à sua disposição. " (Tribunal de Justiça do Distrito Federal - Agravo 

de Instrumento n. 20020020009217 - Acórdão: 156958 - Data: 03/06/2002 

- Relator: Haydevalda Sampaio - Publicação: Diário da Justiça do DF: 

14/08/2002 Pág: 58 - CD ROM JUIS n. 40, 2o trimestre de 2005.) Assim, 

intime-se o Autor para manifestar nos autos em 30 (trinta) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Novo CPC. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

11 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003184-50.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR ALVES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003184-50.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: CLAUDEMIR ALVES CARVALHO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Inicialmente, verifico que o pedido da parte 

autora, no que se refere à concessão da Gratuidade de Justiça, não 

merece prosperar. Ocorre que, para a concessão do benefício da 

gratuidade de justiça, é necessário que haja não só a declaração de 

hipossuficiência financeira, mas também a comprovação do estado de 

miserabilidade jurídica da parte autora, o que de fato não ficou 

demonstrado. Ademais, resta prejudicado o requerimento de Justiça 

Gratuita, que visa à proteção dos necessitados, baseado tão somente da 

declaração de hipossuficiência financeira, sem a demonstração da real 

capacidade econômica, objetivando apenas se beneficiar com a economia 

do pagamento das custas processuais e evitar eventual pagamento de 

honorários sucumbenciais, no caso de improcedência do pedido. Com 

efeito, a partir da análise dos documentos juntados aos autos, 

principalmente a conta de energia elétrica do requerente, verifica-se que o 

mesmo alega sua hipossuficiência, todavia, sua conta de energia elétrica 

juntada no ID nº 10800580 perfaz o montante de R$ 321,63 (trezentos e 

vinte e um reais e sessenta e três centavos), assim, presume-se que este 

não se encontra no estado de miserabilidade, a justificar a concessão 

deste benefício, muito porque empenha aproximadamente 1/3 (um terço) 

de um salário mínimo em sua conta de energia elétrica, restando impossível 

aferir no presente caso a alegada situação econômica do requerente. 

Além disso, o Autor desembolsou o valor de R$ 12,246,92 (doze mil e 

duzentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos) para fim de 

adquirir 04 (quatro) cotas AdCentral Family, valor, também, 

excessivamente elevado para alguém hipossuficiente. Assim, em razão da 

inexistência de comprovação da hipossuficiência alegada, o indeferimento 

do benefício é medida que se impõe. Nesse sentido, segue a entendimento 

jurisprudencial: Relator: Des.(a) MARIZA PORTO Data da decisão: 

20/04/2016 Data da publicação: 27/04/2016 Decisão: 2016000486676 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - 

INDEFERIMENTO - SIMPLES DECLARAÇÃO - ART. 4º DA LEI 1060/50 - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - ART.5º, LXXIV, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O benefício da assistência judiciária é 

concedido com base na afirmação da própria parte interessada de que se 

encontra em estado de miserabilidade jurídica, inteligência do art. 4°, § 1° 

da Lei 1.060/50 e comprovação de sua hipossuficiência financeira, nos 

termos do art.5º, LXXIV, da Constituição Federal. 2. Compete ao julgador, 

no exercício de sua função, analisar se a documentação juntada aos 

autos demonstra, primeiramente, a situação financeira atual da parte e, 

posteriormente, se tal situação enseja a concessão da justiça gratuita. 3. 

Não comprovada a hipossuficiência do agravante, não merece reforma a 

decisão agravada. 4. Recurso conhecido e não provido. DIANTE DO 

EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da Gratuidade 

de Justiça e DETERMINO a intimação da parte requerente, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias (em analogia ao §2º, do art. 101, do CPC/15), 

realize o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do 

feito sem resolução de mérito, nos termos do § único, do art. 102, do Novo 

Código de Processo Civil. Anoto que em caso de litigância de má fé poderá 

a parte autora ser condenada ao pagamento do décuplo das custas 

processuais. Intime-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 19 de janeiro de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003529-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABRI MARQUES DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO)

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003529-16.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: FABRI MARQUES DO ROSARIO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. O autor postulara o benefício da assistência 

judiciária gratuita, tendo, devidamente, declarado não dispor de recursos 

suficientes para arcar com as despesas processuais. A meu ver, toda 

presunção legal permite prova contrária. Até porque, em se 

caracterizando abuso de direito no tocante ao requerimento de gratuidade 

de justiça, por certo essas circunstâncias atraem a incidência do artigo 7º 

do novo CPC, que esclarece ser assegurada às partes paridade de 
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tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, 

aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções 

processuais. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência 

consolidada no sentido de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, 

contanto que, antes de fazê-lo, propicie à parte requerente a 

comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. Por essas 

razões, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

trazer aos autos documentos idôneos que comprovam a hipossuficiência 

alegada (seja por meio de declarações de imposto de renda, holerites, 

extratos bancários ou demais documentos que se considere pertinente), 

sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de janeiro de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003212-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PAZINATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003212-18.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: LUCIANO PAZINATO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos. O autor postulara o benefício da assistência judiciária gratuita, 

tendo, devidamente, declarado não dispor de recursos suficientes para 

arcar com as despesas processuais. A meu ver, toda presunção legal 

permite prova contrária. Até porque, em se caracterizando abuso de 

direito no tocante ao requerimento de gratuidade de justiça, por certo 

essas circunstâncias atraem a incidência do artigo 7º do novo CPC, que 

esclarece ser assegurada às partes paridade de tratamento em relação 

ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, 

ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais. O Superior 

Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que o juiz 

pode indeferir a benesse, de ofício, contanto que, antes de fazê-lo, 

propicie à parte requerente a comprovação do preenchimento dos 

pressupostos legais. Por essas razões, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos documentos idôneos que 

comprovam a hipossuficiência alegada (seja por meio de declarações de 

imposto de renda, holerites, extratos bancários ou demais documentos 

que se considere pertinente), sob pena de indeferimento dos benefícios 

da justiça gratuita. ÀS PROVIDÊNCIAS. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de 

janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003371-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR JOSE DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003371-58.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: VALMIR JOSE DE PAIVA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Inicialmente, verifico que o pedido da parte 

autora, no que se refere à concessão da Gratuidade de Justiça, não 

merece prosperar. Ocorre que, para a concessão do benefício da 

gratuidade de justiça, é necessário que haja não só a declaração de 

hipossuficiência financeira, mas também a comprovação do estado de 

miserabilidade jurídica da parte autora, o que de fato não ficou 

demonstrado. Ademais, resta prejudicado o requerimento de Justiça 

Gratuita, que visa à proteção dos necessitados, baseado tão somente da 

declaração de hipossuficiência financeira, sem a demonstração da real 

capacidade econômica, objetivando apenas se beneficiar com a economia 

do pagamento das custas processuais e evitar eventual pagamento de 

honorários sucumbenciais, no caso de improcedência do pedido. Com 

efeito, a partir da análise dos documentos juntados aos autos, 

principalmente a conta de energia elétrica do requerente, verifica-se que o 

mesmo alega sua hipossuficiência, todavia, sua conta de energia elétrica 

juntada no ID nº 11037220 perfaz o montante de R$ 322,23 (trezentos e 

vinte e dois reais e vinte e três centavos), assim, presume-se que este 

não se encontra no estado de miserabilidade, a justificar a concessão 

deste benefício, muito porque empenha aproximadamente 1/3 (um terço) 

de um salário mínimo em sua conta de energia elétrica, restando impossível 

aferir no presente caso a alegada situação econômica do requerente. 

Além disso, o Autor desembolsou o valor de R$ 42.773,25 (quarenta e 

dois mil e setecentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos) para 

fim de adquirir 13 (treze) cotas AdCentral Family, valor, também, 

excessivamente elevado para alguém hipossuficiente. Assim, em razão da 

inexistência de comprovação da hipossuficiência alegada, o indeferimento 

do benefício é medida que se impõe. Nesse sentido, segue a entendimento 

jurisprudencial: Relator: Des.(a) MARIZA PORTO Data da decisão: 

20/04/2016 Data da publicação: 27/04/2016 Decisão: 2016000486676 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - 

INDEFERIMENTO - SIMPLES DECLARAÇÃO - ART. 4º DA LEI 1060/50 - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - ART.5º, LXXIV, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O benefício da assistência judiciária é 

concedido com base na afirmação da própria parte interessada de que se 

encontra em estado de miserabilidade jurídica, inteligência do art. 4°, § 1° 

da Lei 1.060/50 e comprovação de sua hipossuficiência financeira, nos 

termos do art.5º, LXXIV, da Constituição Federal. 2. Compete ao julgador, 

no exercício de sua função, analisar se a documentação juntada aos 

autos demonstra, primeiramente, a situação financeira atual da parte e, 

posteriormente, se tal situação enseja a concessão da justiça gratuita. 3. 

Não comprovada a hipossuficiência do agravante, não merece reforma a 

decisão agravada. 4. Recurso conhecido e não provido. DIANTE DO 

EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da Gratuidade 

de Justiça e DETERMINO a intimação da parte requerente, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias (em analogia ao §2º, do art. 101, do CPC/15), 

realize o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do 

feito sem resolução de mérito, nos termos do § único, do art. 102, do Novo 

Código de Processo Civil. Anoto que em caso de litigância de má fé poderá 

a parte autora ser condenada ao pagamento do décuplo das custas 

processuais. Intime-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 19 de janeiro de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003394-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAN MATIAS RIBEIRO KINFUKU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003394-04.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ELIAN MATIAS RIBEIRO KINFUKU REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Inicialmente, verifico que o pedido da parte 

autora, no que se refere à concessão da Gratuidade de Justiça, não 

merece prosperar. Ocorre que, para a concessão do benefício da 

gratuidade de justiça, é necessário que haja não só a declaração de 

hipossuficiência financeira, mas também a comprovação do estado de 

miserabilidade jurídica da parte autora, o que de fato não ficou 

demonstrado. Ademais, resta prejudicado o requerimento de Justiça 

Gratuita, que visa à proteção dos necessitados, baseado tão somente da 

declaração de hipossuficiência financeira, sem a demonstração da real 

capacidade econômica, objetivando apenas se beneficiar com a economia 

do pagamento das custas processuais e evitar eventual pagamento de 

honorários sucumbenciais, no caso de improcedência do pedido. Com 

efeito, a partir da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se 

que a mesmo alega sua hipossuficiência, todavia, a Autora desembolsou o 

valor de R$ 197.034,50 (cento e noventa e sete mil trinta e quatro reais e 

cinquenta centavos) para fim de adquirir 69 (sessenta e nove) cotas 

AdCentral Family, restando impossível aferir no presente caso a alegada 
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situação econômica da requerente, visto que realizou “investimento” em 

um montante visivelmente elevado. Assim, em razão da inexistência de 

comprovação da hipossuficiência alegada, o indeferimento do benefício é 

medida que se impõe. Nesse sentido, segue a entendimento 

jurisprudencial: Relator: Des.(a) MARIZA PORTO Data da decisão: 

20/04/2016 Data da publicação: 27/04/2016 Decisão: 2016000486676 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - 

INDEFERIMENTO - SIMPLES DECLARAÇÃO - ART. 4º DA LEI 1060/50 - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - ART.5º, LXXIV, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O benefício da assistência judiciária é 

concedido com base na afirmação da própria parte interessada de que se 

encontra em estado de miserabilidade jurídica, inteligência do art. 4°, § 1° 

da Lei 1.060/50 e comprovação de sua hipossuficiência financeira, nos 

termos do art.5º, LXXIV, da Constituição Federal. 2. Compete ao julgador, 

no exercício de sua função, analisar se a documentação juntada aos 

autos demonstra, primeiramente, a situação financeira atual da parte e, 

posteriormente, se tal situação enseja a concessão da justiça gratuita. 3. 

Não comprovada a hipossuficiência do agravante, não merece reforma a 

decisão agravada. 4. Recurso conhecido e não provido. DIANTE DO 

EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da Gratuidade 

de Justiça e DETERMINO a intimação da parte requerente, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias (em analogia ao §2º, do art. 101, do CPC/15), 

realize o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do 

feito sem resolução de mérito, nos termos do § único, do art. 102, do Novo 

Código de Processo Civil. Anoto que em caso de litigância de má fé poderá 

a parte autora ser condenada ao pagamento do décuplo das custas 

processuais. Intime-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 19 de janeiro de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003554-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO LUIS MANSINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003554-29.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: GERALDO LUIS MANSINI REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. O autor postulara o benefício da assistência 

judiciária gratuita, tendo, devidamente, declarado não dispor de recursos 

suficientes para arcar com as despesas processuais. A meu ver, toda 

presunção legal permite prova contrária. Até porque, em se 

caracterizando abuso de direito no tocante ao requerimento de gratuidade 

de justiça, por certo essas circunstâncias atraem a incidência do artigo 7º 

do novo CPC, que esclarece ser assegurada às partes paridade de 

tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, 

aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções 

processuais. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência 

consolidada no sentido de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, 

contanto que, antes de fazê-lo, propicie à parte requerente a 

comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. Por essas 

razões, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

trazer aos autos documentos idôneos que comprovam a hipossuficiência 

alegada (seja por meio de declarações de imposto de renda, holerites, 

extratos bancários ou demais documentos que se considere pertinente), 

sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de janeiro de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003558-66.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. P. E. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO)

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003558-66.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ANA BEATRIZ PAGLIARI EVANGELISTA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. O autor postulara o benefício da 

assistência judiciária gratuita, tendo, devidamente, declarado não dispor 

de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais. A meu 

ver, toda presunção legal permite prova contrária. Até porque, em se 

caracterizando abuso de direito no tocante ao requerimento de gratuidade 

de justiça, por certo essas circunstâncias atraem a incidência do artigo 7º 

do novo CPC, que esclarece ser assegurada às partes paridade de 

tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, 

aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções 

processuais. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência 

consolidada no sentido de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, 

contanto que, antes de fazê-lo, propicie à parte requerente a 

comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. Por essas 

razões, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

trazer aos autos documentos idôneos que comprovam a hipossuficiência 

alegada (seja por meio de declarações de imposto de renda, holerites, 

extratos bancários ou demais documentos que se considere pertinente), 

sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de janeiro de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000115-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA KIYOKAWA DA SILVA (EXECUTADO)

DOMINGOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000115-73.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

EXECUTADO: DOMINGOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO, ROSA MARIA 

KIYOKAWA DA SILVA Vistos. Intime-se a parte autora para que recolha 

as custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1º do 

artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, sob pena de EXTINÇÃO do 

processo, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 19 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000098-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HONORIA OLIVEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

OVIDIO FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000098-37.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

EXECUTADO: OVIDIO FERREIRA DE SOUZA, HONORIA OLIVEIRA DE 

SOUZA Vistos. Intime-se a parte autora para que recolha as custas 

processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1º do artigo 485 

do Novo Código de Processo Civil, sob pena de EXTINÇÃO do processo, 
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nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 19 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000119-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU AUGUSTO DE PEDRI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FERREIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000119-13.2018.8.11.0007 

AUTOR: ALCEU AUGUSTO DE PEDRI RÉU: JOAO FERREIRA DA SILVA 

Vistos. Tendo em vista não haver pedido de gratuidade processual, 

intime-se a parte autora para que recolha as custas processuais, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1º do artigo 485 do Novo Código 

de Processo Civil, sob pena de EXTINÇÃO do processo, nos termos do 

inciso III do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de 

janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002244-85.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MOREIRA DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002244-85.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: LEANDRO MOREIRA 

DOS REIS Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por 

BANCO ITAÚ – UNIBANCO S/A em desfavor de LEANDRO MOREIRA DOS 

REIS. DECIDO. Homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

requerente, ID 11236394, e por consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

artigo 485, VIII do Novo Código de Processo Civil, devendo ser dadas as 

baixas necessárias em eventuais gravames. Deixo de condenar a autora 

ao pagamento dos honorários advocatícios, visto que a Parte Requerida 

sequer foi citada, por outro lado condeno a Parte Autora ao pagamento de 

eventuais custas e despesas processuais. Observadas as formalidades 

legais, deem-se as baixas necessárias. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 08 

de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002893-50.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR OAB - MT19385/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002893-50.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: JOSE PEDRO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA, ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Trata-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c 

Indenização por Dano Moral c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência” 

ajuizada por JOSÉ PEDRO DOS SANTOS. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Homologo o pedido de desistência formulado pela parte requerente, ID. 

11151746, e por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a autora ao pagamento dos 

honorários advocatícios, visto que a Requerida sequer foi citada. Sem 

custas e despesas processuais. Observadas as formalidades legais, 

deem-se as baixas necessárias. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 08 de 

janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002688-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR)

ELEIA OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR)

ELDINEIA DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR)

CLEMENTE DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002688-21.2017.8.11.0007 

AUTOR: CLEMENTE DE OLIVEIRA RODRIGUES, EDILSON DE OLIVEIRA 

RODRIGUES, ELEIA OLIVEIRA RODRIGUES, ELDINEIA DE OLIVEIRA 

RODRIGUES RÉU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. Trata-se de Ação de Exibição 

Judicial ajuizada por CLEMENTE DE OLIVEIRA RODRIGUES, EDILSON DE 

OLIVEIRA RODRIGUES, ELEIA OLIVEIRA RODRIGUES e ELDINEIA DE 

OLIVEIRA RODRIGUES em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 

e BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS. Entre um ato e outro, as Partes 

celebraram acordo (ID. 10879646). Após, os autos vieram-me conclusos 

para sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. Homologo para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado entre as partes (ID Num. 

1089446), o que faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil. Condeno a Seguradora/Requerida ao 

pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios. 

Expeça-se alvará de levantamento do valor vinculado nos presentes autos 

(ID. 10991745), em conta a ser indicada pela Patrona da Parte Autora no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após o trânsito em julgado, deem-se as baixas 

necessárias, observando-se as formalidades legais. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 08 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002200-66.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE ROMERO MUNHOZ (REQUERENTE)

DARLEY APARECIDO TAVARES FERREIRA (REQUERENTE)

MAIARA SANTOS VALENTIN (REQUERENTE)

FABRICIA VIERO WISNIEWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A (ADVOGADO)

LOURDES VOLPE NAVARRO OAB - MT0006279A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002200-66.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: DARLEY APARECIDO TAVARES FERREIRA, FABRICIA 

VIERO WISNIEWSKI, FRANCIELE ROMERO MUNHOZ, MAIARA SANTOS 

VALENTIN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de 

Ação nominada de “Ação Anulatória de Ato Administrativo Cumulada com 

Pedido Liminar de Tutela Provisória” ajuizada por DARLEY APARECIDO 

TAVARES FERREIRA, FABRÍCIA VIERO WISNIEWSKI, FRANCIELE ROMERO 
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MUNHOZ e MAIARA SANTOS VALENTIN em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO. Alegam os Autores, em síntese, a violação aos seus 

direitos de prosseguir nas demais etapas do concurso público para 

provimento de vagas de Papiloscopista e Técnico em Necropsia, uma vez 

que foram considerados inaptos para o exercício das funções, segundo 

resultado de avaliação psicológica. Aduzem que realizaram a primeira fase 

do certame, sendo aprovados e classificados, habilitando-os para a 

avaliação psicológica (2º fase). Sustentam que na terceira fase, referente 

à avaliação psicológica, foram considerados INAPTOS, seja por critério de 

“inteligência” ou de “habilidade atencional”. Seguem afirmando que, apesar 

de o edital do concurso prever que na avaliação psicológica seriam 

adotados procedimentos e critérios objetivos, não foi o que ocorreu em 

suas avaliações, requerendo, portanto, a concessão de liminar para 

assegurar-lhes a participação nas demais etapas do concurso, com a 

subsidiária suspensão do concurso público e que seja determinado que o 

Estado de Mato Grosso instrua os autos, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, com os manuais e crivos em que se basearam os testes psicológicos 

aplicados no concurso público para provimento de cargos da POLITEC – 

Perícia Oficial e Identificação Técnica para as vagas de Papiloscopista e 

T é c n i c o  e m  N e c r o p s i a ,  r e g i d o  p e l o  e d i t a l  n . 

001/2017/SEGES/SESP/POLITEC. A petição inicial, veio instruída com os 

documentos necessários (ID nº9399468/9419858). No ID nº9437666, a 

inicial foi recebida, sendo concedida a liminar aos requerentes, 

assegurando aos mesmos a participação nas demais etapas do concurso 

para o preenchimento de vagas para o cargo de Papiloscopista e Técnico 

em Necropsia, quais sejam, a avaliação de títulos e a investigação social, 

com fulcro no artigo 300 do Novo Código Processo Civil. No ID nº10084882 

a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso – FUFMT manifestou 

interesse na lide, na condição de ré. Houve informação prestada pela 

Secretaria de Articulação e Relações Institucionais/Gerência de Exames 

de Concursos da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT/SARI/GEC, 

em conjunto com a SEGES/SESP/POLITEC, no ID nº10084952, de 

reaplicação da Avaliação Psicológica para todos os candidatos 

considerados “NÃO APTOS”. Os autores, no ID nº10090010, requereram a 

extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso VI, do CPC, condenando-se o réu ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Citado, o Estado 

de Mato Grosso apresentou contestação, pugnando pela total 

improcedência dos pedidos iniciais (ID nº10127104). Após, vieram-me 

conclusos os autos para decisão. É o relatório. DECIDO. Conforme 

relatado, a presente demanda versa sobre pretensão dos requerentes em 

anular a segunda fase do concurso público para provimento de cargos na 

POLITEC – Perícia Oficial e Identificação Técnica para as vagas de 

Papiloscopista e Técnico em Necropsia, regido pelo Edital 

nº001/2017/SEGS/SESP/POLITEC, e a determinação de nova avaliação 

psicológica. Ocorre que, conforme documentação juntada no ID 

nº10084952, a Secretar ia de Art iculação e Relações 

Institucionais/Gerência de Exames e Concursos da Universidade Federal 

de Mato Grosso – UFMT/SARI/GEC, em conjunto com a 

SEGES/SESP/POLITEC, atendendo às Notificações Recomendatórias 

promovidas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, resolveram 

reaplicar a Avaliação Psicológica para todos os candidatos considerados 

“Não Aptos” na segunda fase do certame. Conforme publicação realizada 

no Diário Oficial (ID nº10084935), a nova avaliação psicológica ocorrerá 

no dia 08 de outubro de 2017, na UFMT. Ocorrendo assim, a perda 

superveniente do interesse processual dos requerentes em função de ato 

praticado pela banca do concurso. Dessa forma, diante do ato praticado 

pela banca do concurso em questão, ou seja, reaplicação da avaliação 

psicológica para todos os candidatos considerados “não aptos” na 

segunda fase do certame, não se mostra mais faticamente possível a 

continuidade da medida pleiteada. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI 

do atual Código de Processo Civil. Deixo de condenar o requerido ao 

pagamento das custas e despesas processuais, visto que isento (Lei 

Estadual nº 7.603/2001), bem como, isento-o do pagamento de honorários 

advocatícios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, procedendo-se as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 09 de janeiro de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000926-04.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALVES ROSA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000926-04.2016.8.11.0007 

AUTOR: ANA PAULA ALVES ROSA SANTOS RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. ANA PAULA ALVES ROSA 

SANTOS, devidamente qualificada e representada nos autos, propôs a 

presente “Ação Previdenciária de Restabelecimento de Benefício por 

Incapacidade c/c Pedido de Tutela de Urgência” em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, alegando, em síntese, que se 

encontra incapacitada para o trabalho de forma definitiva, razão pela qual 

entende fazer jus ao recebimento do auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez conforme grau de incapacidade. Com a inicial (ID. 3692926) 

foram juntados documentos via PJe. Recebida a inicial (ID. 3694691). Ao 

ID. 9516875 foi juntado aos autos o laudo pericial, constatando pela 

incapacidade parcial e permanente da Parte Autora. A Autarquia Federal 

apresentou contestação, alegando preliminarmente a prescrição 

quinquenal, nos termos do artigo 103, parágrafo único da Lei 8.213/91, e 

no mérito aduziu que a Autora não comprovou fazer jus a concessão do 

benefício previdenciário pleiteado, pugnando, ao final, pela improcedência 

dos pedidos constantes na inicial. A parte autora juntou a impugnação à 

contestação ao ID. 10966942, oportunidade em que se manifestou a 

respeito do laudo pericial. Após, vieram-me os autos conclusos para 

sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de ação previdenciária 

proposta por ANA PAULA ALVES ROSA SANTOS em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a 

concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez 

conforme grau de incapacidade. Quanto a preliminar de prescrição trazida 

pela Autarquia, esta não merece prosperar, pois o ultimo pedido de 

benefício na via administrativa se deu em 25 de março de 2016, ID. 

3692963, e a ação foi ajuizada em 03.08.2015, portanto, longe de operar a 

prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação. Assim, indefiro a 

preliminar suscitada e passo a análise do mérito. A Lei nº 8.213/91 

preconiza, nos artigos 42 a 47, que o benefício previdenciário da 

aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o 

período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando 

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

insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta 

a subsistência e a condição de segurado. O art. 42 e seguintes da 

referida lei, estabelecem os requisitos para obtenção ao beneficio da 

aposentadoria por invalidez, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) 

que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; e c) que a 

doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Igualmente, em seu art. 59, prevê a 

Lei n.º 8.213/91, os requisitos para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, quais sejam: a) qualidade de segurado; 

b) ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual 

por mais de 15 (quinze) dias consecutivos; e c) que a doença ou lesão 

invocada como causa para o benefício não seja preexistente à filiação do 

segurado ao Regime Geral da Previdência Social, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão. Estabelecidas às premissas legais, examinemos o caso 

em concreto. Submeteu-se a Requerente à perícia médica, ID. 9516875, 

sendo que o expert constatou que a Autora sofre de “Hérnia Discal 

Lombar, Lombociatalgia e Dermatite Química por Irritantes (produtos de 

limpeza em geral)”, além de afirmar que a autora está incapacitada de 

forma parcial e permanente para suas habituais atividades. De acordo com 

o laudo pericial, após análise clínica e exames complementares, a Parte 

Autora está incapacitada para exercer seu labor e essa incapacidade é 

permanente. Quanto à qualidade de segurada da previdência e carência, a 

Autora deveria comprovar a contribuição no período de 12 meses anterior 

ao requerimento do benefício, o que foi feito. Restou demonstrado, ainda, 
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que a enfermidade da Autora se agravou após sua filiação ao Regime 

Geral da Previdência Social. Assim, em face da conclusão pericial acima 

exposta e comprovada a qualidade de segurada, bem como cumprida a 

carência nos termos do art. 25, I, da Lei 8.213/91, a parte autora faz jus à 

concessão de benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que 

preenchidos os requisitos legais exigidos pelos arts. 42 e seguintes da Lei 

8.213/91. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o 

INSS a implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez 

a autora, com renda a ser calculada pelo INSS, desde a data do 

requerimento na via administrativa (25 de março de 2016, ID. 3692963), o 

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

CPC. Condeno o INSS a pagar à parte autora, após o trânsito em julgado 

da presente decisão, as parcelas atrasadas, desde a data do ultimo 

pedido de prorrogação do benefício na via administrativa (25 de março de 

2016, ID. 3692963), corrigidas monetariamente até a data do efetivo 

pagamento pelo INPC, acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês. 

ANTECIPO a tutela para determinar ao INSS que implante em favor da parte 

autora, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício de aposentadoria por 

invalidez com renda mensal a ser calculada pela Autarquia Federal, uma 

vez que presente a verossimilhança nos próprios fundamentos desta 

sentença e o periculum in mora na natureza alimentar do benefício 

pleiteado. Isento de custas e despesas processuais, por se cuidar da 

Fazenda Pública, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001. Entretanto, condeno o INSS 

ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre as 

parcelas vencidas, (súmula 111 do STJ) levando-se em conta o disposto 

no artigo 85, § 3º, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de determinar 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, já que o valor 

da condenação, nitidamente, não excederá a 60 (sessenta) salários 

mínimos. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Número do CPF: 

002.788.505-45. Nome da Mãe: Valdeci Alves Rosa Santos. Nome da 

Segurada: Ana Paula Alves Rosa Santos. Endereço da Segurada: Rua 

Nazaré, número 290, bairro Bom Pastor, Alta Floresta/MT. Benefício 

Concedido: Aposentadoria por invalidez. Renda Mensal: a ser calculado 

pelo INSS. Data do Início do Benefício-DIB: 25 de março de 2016. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244750 Nr: 2601-91.2017.811.0004

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÂdF, MFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Mayruna Siqueira 

Belém - OAB:MT 15.672

 VISTOS.

 1. CUMPRA-SE Senhor(a) Gestor(a) o item 3 da decisão de fl. 59

2. Verifico que o processo se encontra pronto para ser julgado, nos 

termos do que dispõe o artigo 355, I, do CPC

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, e, decorrido o prazo de 05 dias, volvam-me 

conclusos para julgamento do feito no estado em que se encontra.

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262647 Nr: 14652-37.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirlei Brito Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Rodrigues 

Felisbino Nogueira - OAB:20279/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Além de querer obstar o cumprimento de sentença, infere-se da petição 

inicial que a parte embargante também busca, ainda que de relance, o 

reconhecimento da usucapião.

2.Nesse contexto, a fim de evitar futuros problemas referentes a defeitos 

na petição inicial, é mister sejam melhor delineados o pedido e a causa de 

pedir, inclusive com descrição do tipo de prescrição aquisitiva e indicação 

de eventuais confinantes, pois, ao fim e ao cabo, a única forma de a parte 

embargante permanecer em definitivo no bem é mediante a comprovação 

dos requisitos da usucapião. Eventual ausência de citação no processo 

principal constitui exceção tão somente dilatória, que no máximo obsta por 

enquanto os efeitos da sentença, mas não outorga à autora o direito à 

aquisição do bem litigioso.

3.Diante do exposto, INTIME-SE a autora para emendar a petição inicial, 

melhor delineando a causa de pedir e o pedido referentes à usucapião, no 

prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento parcial, nos termos do 

art.321, CPC/2015.

4.Decorrido o prazo fixado, conclusos. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160 Nr: 94-42.1989.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sumio Hossaka, Izabel Noguti Hossaka, Tiduko Hossaka, 

Yukio Hossaka, Espólio de Setuca Hossaka, Cristina Satiko Hossaka, 

Cristina Satiko Hossaka, Milton Iuquichique Hossaka

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Domingas Alievi Rebelato, Gelson 

Rebelato, Edison Rebelato, Rosmari Rebelato Sakis, Anelise Rebelato 

Mozzato, Marlene Rebelato Foscarin, Neri Rebelato, Miguel Rebelato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIO BECKER PAIVA - 

OAB:23662, Edison Hiroshi Hossaka - OAB:17879/PR, José Ottoni 

Neto - OAB:186.178 OAB/SP, JULIO CEZAR NALIM SALINET - 

OAB:5.170/PR, Luciano Siqueira Ottoni - OAB:OAB/SP 176.929, 

MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA - OAB:44248, Takechi Iuasse - 

OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para apresentar planilha atualizada do valor do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205859 Nr: 7091-30.2015.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Edervaldo Cunha de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coraci Garibaldino da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Diante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL de fls. 04/31, com fulcro 

no art. 321, parágrafo único, do CPC/2015 e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos moldes do que 

dispõe o art. 485, VI, do CPC/2015.10.SEM custas e honorário 

advocatícios, por não haver sequer formado a relação 

processual.11.Após o transito em julgado, ARQUIVE-SE o presente feito 

com as baixas e anotações necessárias.12.Publique-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246117 Nr: 3626-42.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Vicentina Raggiotto
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 Vistos.

1.REJEITO a preliminar de interesse de agir, visto que demonstrada 

pretensão resistida no bojo da contestação.

2.Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito, estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que 

dispõe o artigo 355, I, do CPC.

3.INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual. Após, voltem-me conclusos.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268162 Nr: 18167-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altino de Paula Jaques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran / MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO EMILIO CRUZ - 

OAB:22748/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. POSTERGO a análise do pedido liminar, uma vez que nesse juízo de 

cognição sumária não é possível aferir acerca da legalidade ou não da 

apreensão e suspensão da CNH do impetrante.

2. NOTIFIQUE-SE a autoridade impetrada a fim de que preste as 

informações que julgar necessárias (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, inciso I), 

no prazo de 10 (dez) dias.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95550 Nr: 458-76.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. C. Pereira Leão, Valéria Cristina Pereira 

Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 120 (apenas transferência - RENAJUD).

 2. Após, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 100712 Nr: 5715-82.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Barra Motos Ltda, Elias do Prado, Lucimeire Barros 

Lopes Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3584

 VISTOS.

1. Tendo em vista que inexiste decisão suspendendo o despacho exarado 

no Agravo de Instrumento nº. 1008730-10.2017.8.11.0000, interposto pelo 

Banco Requerido e, sim, uma decisão proferida no pedido de 

Reconsideração, postergando a sua análise até o julgamento do recurso 

interposto (fls. 418/420), INDEFIRO o pedido de fls. 415.

2. INTIME-SE a Requerente para que cumpra as determinações de fls. 406, 

no prazo de 10 (dez) dias.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 186664 Nr: 7592-18.2014.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662, MILTON MARTINI - OAB:, Rosana Esteves Monteiro - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015.14. TRASLADE-SE para os 

autos Cód. 231873, as cópias dos depoimentos, laudos e demais 

documentos integrantes deste feito que não constam no processo Cód. 

231872.15. SEM custas e honorários, dada a gratuidade da justiça (fl. 

17).16. Expeça-se o necessário.17. TRASLADE-SE cópia desta decisão 

para os autos – Cód. 231873.18. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE o 

presente feito com as baixas e anotações de estilo.19. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 200140 Nr: 3838-34.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Sousa Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Cristina Lopes Scortecci 

- OAB:20334-A/MT, Egberto Hernandes Blanco - OAB:OAB/SP 89.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para apresentar planilha atualizada do valor do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208922 Nr: 8856-36.2015.811.0004

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

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

 PARTE AUTORA: OPdSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPN, EdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA DE SOUSA NOBRE - 

OAB:MG 136.343, Larissa Mariano de Castro Silva - OAB:MT 19.349

 26.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão expendida na petição inicial, 

tão somente para CONDENAR o Requerido ODENIR PINHEIRO DA SILVA 

JÚNIOR no pagamento mensal do valor correspondente a 01 (um) salário 

mínimo vigente, além da metade do valor relativo ao plano de saúde de sua 

filha, a título de pensão alimentícia em favor da criança THAILA PINHEIRO 

NOBRE, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, CPC/2015. Por 

conseguinte, RETIFICO os alimentos provisórios arbitrados às fls. 

28.27.Tendo em vista a sucumbência recíproca, CONDENO as partes no 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, na razão de 

50% (cinquenta por cento) para cada, que FIXO em R$ 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do art. 85, §8º, CPC/2015, verbas que deverão ficar 

sob a condição suspensiva de exigibilidade durante 05 (cinco) anos, uma 

vez que DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça (art.98, §3º, 

CPC/2015).28.Ciência ao Ministério Público.29.Expeça-se o 

necessário.30.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252750 Nr: 8185-42.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

 PARTE AUTORA: Domingos Sávio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Roberto 

Ângelo de Farias, BR Tran Soluções em Trânsito Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Coelho Magrini - 

OAB:9.579-B/MT, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, Daphnis 

Oliveira - OAB:MT 1004, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - 

OAB:OAB/MT 4275, Emerson Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 

13.632, Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 7.491-A, Pollyana 

Machado de Moraes Varjão - OAB:MT 14.025, Tânia de Fátima 

Fante Cruz - OAB:MT 3.378, THAIS ASSUNÇÃO NUNES - OAB:

 Vistos.

1.DÊ-SE vista ao Ministério Público a fim de que manifeste no prazo de 30 

(trinta) dias (art.172, CPC/2015), inclusive quanto ao pedido de tutela da 

evidência.

2.Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259497 Nr: 12531-36.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telma Lemos Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 VISTOS.

 1. INDEFIRO, por ora, o pedido da parte requerida (fl. 30), pelo fato que o 

documento apresentado às fls. 31/33 está totalmente ilegível, não estando 

vedado a reapreciação do pedido, desde que juntado documento que 

exprime a possibilidade de leitura.

 2. INTIME-SE o requerente para se manifestar sobre o pedido de fl. 30, 

bem como quanto a existência de eventual acordo e/ou quitação do débito, 

inclusive juntando respectivo documento de forma legível. FIXO prazo de 

10 (dez) dias.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 219688 Nr: 2614-27.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodobens Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Moeller - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241257 Nr: 127-50.2017.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CASM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLM, FODC, VLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 Vistos.

1. ACOLHO o parecer ministerial de fls. 70/71 e, por conseguinte, 

DESIGNO audiência PARA O DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 14h00min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO), para a qual deverão ser intimimados os 

genitores e os avós maternos.

2. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196164 Nr: 1240-10.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ângelo de Farias, Viviane Sales 

Carvalho, Nivaldo Marques Evangelista, Izaias Mariano dos Santos Filho, 

Murilo Valoes Metello, E. L. Esteves Imobiliária, João Bento Júnior, Sérgio 

Alves Souza, Emerson Ferreira Coelho Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS BRANT GAMBIER 

COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Alexandro Takishita Martins da Fonseca - OAB:MT 

12.203-A, Antônio Alves de Sousa Filho - OAB:MT 6.293-A, CLEBER 

SILVA E LIRA - OAB:169002/SP, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 

5.672-A, Francisco Batista de Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B, Izaias 

Mariano dos Santos Filho - OAB:5313-A, João Bento Júnior - 

OAB:MT 10.863, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15.076-A, Lucas 

Arantes Pereira da Silva - OAB:20410/0

 135. Diante do exposto, considerando que não há elementos suficientes 

nos autos para afastar de plano a pretensão trazida ao Juízo pelo Autor, 

RECEBO A INICIAL de fls. 04/45.136. Por fim, embasado nos 

entendimentos acima citados INTIMEM-SE os Requeridos, por meio de seus 

advogados constituídos, para apresentarem defesa, no prazo legal, com 

as ressalvas pertinentes, indicando fundamentadamente as provas que 

pretendem produzir, no prazo comum de 30 (trinta) dias.137. Decorrido o 

prazo para apresentação da última defesa, ABRA-SE vista ao Ministério 

Público, independentemente de nova conclusão, para manifestação 

acerca das defesas eventualmente apresentadas e dos pedidos 

formulados pelas partes e terceiro interessado.138. Cumpridas as 

determinações acima, voltem-me conclusos para análise dos pedidos do 

Requerido SÉRGIO (fls. 10.139/10.140 e 10.154/10.161); do Requerido 

JOÃO BENTO JÚNIOR (fls. 10.147/10.153 e 10.184/10.186); do Requerido 

AGENOR (fls. 10.174/10.175 e 10.194/10.195); do Terceiro Interessado 

JOSEMAR GOMES DE SOUZA (fls. 10.230/10.231); e do Requerido IZAIAS 

(fls.10.243/10.262).139. Por fim, em consonância com o parecer ministerial 

de fls. (10.164/10.171), DEFIRO o pedido formulado pelo Demandado 

EMERSON FERREIRA COELHO DE SOUZA às fls. 10.141/10.142 e 

DETERMINO que seja oficiado ao Órgão de Trânsito competente, a fim de 

que, preenchidos os demais requisitos administrativos, EXPEÇA-SE o 

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo citado às fls. 10.141, 

devendo permanecer tão somente a constrição judicial de indisponibilidade 

e transferência do bem, já realizada nos autos.140. Expeça-se o 

necessário. 141. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206549 Nr: 7470-68.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVSD, SSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. INTIME-SE o exequente para trazer aos autos a avaliação do bem 

realizado por empresa especializada em motocicletas. FIXO prazo de 15 

(quinze) dias.

 2. CERTIFIQUE-SE a intimação do executado.

 3. Após, COLHA-SE o parecer do Ministério Púiblico, no prazo legal.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 223203 Nr: 4809-82.2016.811.0004

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSL, GLdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 Vistos.

 1. Nos termos do art. 234, §1º, do COJE (Lei 4.964/85), DETERMINO a 

baixa dos autos à Secretaria da 1ª Vara Cível, em razão do advento do 

recesso forense e das férias regulares deste magistrado no mês de 

janeiro de 2017, devendo retornar conclusos os autos imediatamente após 

o término do período referido.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 258392 Nr: 11756-21.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carla Daiana Ramiro

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

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Diligência Negativa do Oficial de Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 16061 Nr: 252-48.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Marques Nogueira, THAÍS REGINA 

FERRARI NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:MT 16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO VICTOR CARLINI 

FORNARI - OAB:294340, Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao determinado na r. decisão de 

fls. 601 item 3, verificando os autos e o sistema apolo constatei que a 

decisão de fls. 541 não fora publicada no DJE para intimação da parte 

autora conforme determinado no item 1 daquela decisão, face ao ocorrido 

procedo a intimação da parte autora para manifestar quanto ao 

determinado na referida decisão cujo conteúdo segue transcrito: " Vistos. 

Intime-se a parte autora para , no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a petição retro. Após, venham-me conclusos. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Barra do Garças-MT, 28 de Novembro de 2016". 

É o que me cumpre certificar

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223203 Nr: 4809-82.2016.811.0004

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSL, GLdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 14.Diante do exposto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução. 13. 

TRANSLADE-SE cópia da presente decisão para os autos principais - Cód. 

219785, em apenso.14. Considerando a sucumbência, CONDENO o 

Embargante no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que FIXO em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no art. 85, 

§8º, CPC/2015. No entanto, tais verbas deverão ficar sob a condição 

suspensiva de exigibilidade durante 05 (cinco) anos, uma vez que DEFIRO 

os benefícios da gratuidade da justiça (art.98, §3º, CPC/2015).15.No mais, 

JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.16. Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVE-SE com as 

cautelas de praxe.17. Expeça-se o necessário.18. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237481 Nr: 14448-27.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉdCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Lauda Burmann - 

OAB:MT 18.476-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido liminar de guarda provisória.13.Não obstante, DETERMINO que seja 

realizado novo Estudo Psicossocial do menor, dos genitores e demais 

familiares maternos e paternos, no prazo de 20 (vinte) dias.14.CITE-SE a 

genitora ERIKA DA COSTA GUIMARÃES, no endereço declinado na inicial, 

e INTIME-SE-A para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO para 

o dia 06 DE MARÇO DE 2018, ÀS 15h30min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).15.Saliento que o mandado de citação conterá apenas os 

dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia 

da petição inicial, assegurando ao réu o direito de examinar seu conteúdo 

a qualquer tempo (art. 695, §1º, CPC/2015).16.Nesta oportunidade será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. 

Sendo a composição impossível, terá início a partir da data da audiência o 

prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. Para 

este ato deverão ser intimadas as partes e o Ministério Público.17.DEFIRO 

a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.18.Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249371 Nr: 5770-86.2017.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFVdS, JAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1.Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, bem como o acordado preserva os interesses 

dos infantes, conforme sustentando pelo Ministério Público (fl. 32), 

HOMOLOGO O ACORDO celebrado às fls. 04/07, para que produza seus 

efeitos legais, e por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487,III, b, CPC/2015.

2. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do 

CPC/2015.

3.Intime-se. Cumpra-se. Após, ARQUIVEM-SE procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 253374 Nr: 8603-77.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes de Alcântara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Gonçalves Ferreira, Espólio de Manoel 

Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dennis Machado da Silveira - 
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OAB:MT 5.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nathalia Cristina Ferreira 

Montes - OAB:MT 19.076-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO

Nos termos do Art. 1.232 e considerando que houve citação do requerido, 

impulsiono os presentes autos e procedo a intimação da parte requerida, 

na pessoa de seu representante legal, para se manifestar no prazo de 05 

dias, acerca do pedido de desistência da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258700 Nr: 11951-06.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Nero Saboia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A.

2. Antes mesmo da citação do requerido a parte autora desistiu da ação, 

pugnando pela extinção do feito (fl. 31).

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, 

considerando que a parte ré sequer foi citada, HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus efeitos legais e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, CPC/2015.

5. PROCEDA-SE a baixa de eventual constrição do bem descrito à fl. 05.

6. CUSTAS pela requerente. SEM honorários advocatícios, uma vez que 

não foi formada a relação processual.

7. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

8. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 261374 Nr: 13843-47.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO TSERETSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - OAB:23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

 Impulsiono os presentes autos e procedo a intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias: “Art. 1.221. Apresentada a 

contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido arguidas preliminares 

ou juntados documentos, intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 261415 Nr: 13876-37.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO TSERETSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV Banco de Crédito e Varejo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas encartadas em fls. 44v, 

no prazo de 05 dias.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95928 Nr: 843-24.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A, 

Wilson Sales Belchior - OAB:17.314/PB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Romani Patussi - 

OAB:242085/SP, Aparecido Martins Patussi - OAB:9198-A OAB/MS, 

MILENA TIEMI IWASHITA SALGUEIRO - OAB:278.980 - SP

 VISTOS.

 1. Diante do cálculo do Contador Judicial de fl. 197, INTIME-SE o 

exequente para manifestar e requerer o que entender de direito, sob pena 

de extinção. FIXO prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 175404 Nr: 9094-26.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Kardec Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOTILDES FAGUNDES DUARTE - 

OAB:5251/MT, Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - 

OAB:MT 6.294-B, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 4482, 

Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:MT 7.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antonio Tavares 

Junior - OAB:BA 11.147

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e considerando a determinação de 

fls. 122 (item 2, segunda parte: "não havendo constrição de valores, 

INTIME-SE o exequente para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender cabível para o prosseguimento do feito, sob 

pena de arquivamento."), impulsiono o feito para que seja intimada a parte 

autora a se manifestar em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 176414 Nr: 10392-53.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelma Cristian Dutra Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 193741 Nr: 12901-20.2014.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Maria da Cunha Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT, Presidente da 

Comissão Organizadora do Concurso Público

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ALICE DA CUNHA 

GONÇALVES em face do MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA, representado pelo 

Prefeito Municipal, SR. JOSÉ MARRA NERY e da PRESIDENTE DA 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO, SRA. MARIA 

LUCIA RAMALHO LIMA.

 2. Intimada para se manifestar quanto a ocorrência de litispendência com 

o processo de CÓD. 196441, a parte impetrante quedou-se inerte, fls. 68.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Considerando a inércia da parte autora que, devidamente intimada, 

deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta a sua extinção, sem resolução do mérito.

5. Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

6. SEM custas e honorários, dada a Gratuidade da Justiça.

7. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 198331 Nr: 2702-02.2015.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BLMdS, TMBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Adriano Machado - 

OAB:MT 17.542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fundamento no art.3º, §2º, CPC/2015, DESIGNO audiência de 

conciliação PARA O DI13 DE MARÇO DE 2018, ÀS 13h30min (HORÁRIO DE 

MATO GROSSO). Intime-se o requerido no endereço informado à fl. 103.

 2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer dos litigantes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

venham-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 202409 Nr: 5174-73.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASMSS, Marcela Martins Soares, Rafael Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariane Santos - OAB:5551, 

Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Angela Diniz Linhares Vieira - OAB:MT 

20.099, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, DILERMANDO VILELA 

GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson Ferreira Coelho 

Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 

7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Pollyana Machado 

de Moraes Varjão - OAB:MT 14.025, Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 

3.378, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 Vistos.

1.Antes de mais nada, CUMPRA-SE o item 2 da decisão de fl.812, 

observando-se que os pedidos posteriores à petição de fl.808 também 

devem ser desentranhados.

2.Já nos autos do cumprimento provisório de sentença, CERTIFIQUE-SE 

quanto à existência de eventual manifestação do município quanto ao 

cumprimento do item 4, “a”, da decisão de fl.812.

3.No que tange ao recurso de apelação, INTIME-SE a parte apelada para 

apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

§1º, art. 1.010, CPC/2015.

4.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

5.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 204245 Nr: 6216-60.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Zeizer Schafer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:MT 

17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205366 Nr: 6803-82.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. J. A. da Silva Comércio - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 11.230-B

 VISTOS.

 1. Diante da resistência da instituição financeira em apresentar o laudo de 

vistoria do veículo, uma vez que foi devidamente intimada para tanto (fl. 

141), DETERMINO novamente a intimação do BANCO BRADESCO S/A para 

cumprir com o determinado, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência (art. 330, CP), bem como multa diária de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), em caso de descumprimento (art. 139, IV c/c art. 536, §1º e art. 

537, todos do CPC/2015). FIXO prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Em seguida, CUMPRA-SE o item 2 de fl. 138.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 222454 Nr: 4341-21.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA KARA JOSÉ PINHEIRO, Espolio de Jair Rocha 

Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMALDO INACIO BOKORNI, ROMILDO JOSÉ 

BOKORNI, Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças, 3º Tabelião de Notas da Capital, Leda Raquel Sales Bokorni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184, Francielly Lima do Carmo - OAB:20348/O, 

RAISA SOUZA RONDON - OAB:OAB/17321, Thais de Freitas Melo - 

OAB:21679-0

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas, bem como para que 

informe o CPF da requerida Leda Raquel Sales Nbokorni para que possa 

dar cumprimento ao pedido de fls. 59v, no prazo de 05 dias.
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"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226633 Nr: 6856-29.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandoir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.VISTOS.

1. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA em face de 

VANDOIR DA SILVA.

2. Antes mesmo da citação do requerido a parte autora desistiu da ação, 

pugnando pela extinção do feito (fl. 37).

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, 

considerando que a parte ré sequer foi citada, HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus efeitos legais e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, CPC/2015.

5. CUSTAS pela requerente. SEM honorários advocatícios, uma vez que 

não foi formada a relação processual.

6. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 229028 Nr: 8432-57.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DAMASSENA MARCAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira Zuca - 

OAB:OAB/SP 233.418, Alessandro Alves Magalhães Silva - 

OAB:OAB/GO 26264, Amanda De Lima Umbelino gomes - OAB:8736, 

GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Diligência Negativa do Oficial de Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento.

Certidão do oficial de justiça : " CERTIFICO e dou fé. De posse do r. 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, dirigi-me para a Av. Ministro João 

Alberto nº 1.162 Centro Barra do Garças MT. Porém não encontrei o 

Veículo e nem o Requerido. No referido endereço, funciona uma empresa 

comercial, no ramo de Pneus, falei com seu proprietário o Sr. Douglas, 

este declarou que não conhece o requerido. Ainda em diligência, pedi 

informação nos comércios próximos, encontrei o Sr. Demerval/Garageiro, 

este conhece o requerido, e informou que o requerido reside n'uma 

Fazenda no Município de General Carneiro MT, na Região do Distrito de 

Paredão Grande, porém não sabe precisar qual Fazenda. E informou ainda 

que o requerido, não está mais com a posse do Veículo. Diante do exposto 

DEIXEI de proceder a APREENSSÃO do Veículo Fiat Strada Adventure 1.8 

ano 2008, Placa NKN 9464. Embora tendo realizado buscas. Para constar, 

Eu___________Sandro Batista Pitaluga, Oficial de Justiça, matrícula nº 

6799, digitei e assino a presente CERTIDÃO."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 237672 Nr: 14584-24.2016.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFFdA, GFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, considerando que o(a,s) 

advogado(a,s) da parte requerida não estava(m) cadastrado(a,s) junto ao 

sistema eletrônico de dados desta Comarca, Apolo, e já regularizada tal 

situação, impulsiono o feito para que se intime a parte requerida, via 

matéria de imprensa, da decisão/sentença de fls. 53, abaixo transcrita.

DECISÃO/SENTENÇA: "Vistos. 1.Trata-se de ação de alimentos movida por 

GLEISE FERREIRA DOS SANTOS, representando a menor IVANA 

FRANCIELLY DE ANDRADE, em face de FRANCKLIN GOULART DE 

ANDRADE. 2.As partes em Termo de Sessão de Mediação e Conciliação 

(fl. 51) compuseram-se no que tange aos alimentos, de modo que o 

requerido pagará alimentos à filha no importe de 53.3% (cinquenta e três 

inteiros e três décimos por cento) do salário mínimo, mediante depósito em 

conta bancária, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias com material escolar, médicos e odontologia. 3.É O 

RELATÓRIO. DECIDO. 4.Considerando que as partes compuseram-se 

amigavelmente e que a avença atende aos interesses da criança, 

HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO à fl. 51, para que produza seus 

efeitos legais, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC/2015. 

5.Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 250481 Nr: 6566-77.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCVDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

 Impulsiono os presentes autos e procedo a intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias: “Art. 1.221. Apresentada a 

contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido arguidas preliminares 

ou juntados documentos, intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261105 Nr: 13695-36.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VJDS, Edyanne Soares Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretária de Educação, Município de Barra do 

Garças - MT, Roberto Ângelo de Farias (Prefeito)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido liminar, sem prejuízo de posterior deferimento do pedido por 

ocasião da sentença.9.NOTIFIQUE-SE a autoridade impetrada a fim de que, 
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no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias 

(Lei nº 12.016/2009, art. 7º, inciso I).10.Após esse prazo, com ou sem as 

informações, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público pelo prazo 

improrrogável de 10 dias (art. 12, da Lei 12.016/2009).11.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 261405 Nr: 13867-75.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO TSERETSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

 Impulsiono os presentes autos e procedo a intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias: “Art. 1.221. Apresentada a 

contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido arguidas preliminares 

ou juntados documentos, intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265398 Nr: 16421-80.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aderaldo Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1.CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 20 DE 

FEVEREIRO DE 2018, ÀS 14h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO)

2.Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3.Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178001 Nr: 12274-50.2013.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMRB, ARRRdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabelle de Baptista - OAB:MT 

19.065, João Paulo Vieira Deschk - OAB:11474-MT, KATIA GOBATTI 

CALÇA - OAB:13.745, Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 18.476-B, 

Marcel Carlos Lopes Félix - OAB:7511/MT, Sandra Negri - OAB:MT 

18472-B, Thaísa Maria Rodrigues Held - OAB:MT 14.478, Valdeir 

Ribeiro de Jesus - OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra a sentença de fls. 

105/106, que julgou procedente a pretensão contida na Ação de Alimentos 

ajuizada por MEL MARQUES RIBEIRO BARROS em desfavor de JUCIAN 

MARQUES COSTA.

2. A embargante alega a existência de “omissão” na mencionada 

sentença, tendo em vista a ausência de análise do pedido feito à fl. 10, no 

que tange à data e à conta em que o pagamento mensal deverá ser 

realizado.

3. Os Embargos de Declaração foram recebidos (fls. 116), uma vez que 

interpostos tempestivamente (fls. 115).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Constata-se dos autos que de fato a autora à fl. 10, requereu que o 

pagamento fosse realizado até o dia 10 (dez) de cada mês, por meio de 

depósito na Conta Poupança: 61.302-8, Agência: 1308, Variação: 013 no 

Banco Caixa Econômica Federal.

5. Denota-se de igual modo que não fora analisada na sentença (fls. 

105/106) o pedido da embargante.

6. Considerando que o estabelecimento de uma data, bem como de uma 

conta em que a obrigação deverá ser adimplida facilita o seu cumprimento, 

a reforma da sentença retro é a medida escorreita.

DISPOSITIVO.

 7. Diante do exposto ACOLHO os Embargos de Declaração de fls. 

111/113 com fulcro no art. 1.022, II CPC/2015, a fim de sanar a omissão da 

decisão de fls. 105/106 e ACRESCENTAR à mencionada sentença o item 

“12.1”, que deverá ter o seguinte teor:

8. “12.1 O valor devido deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, 

mediante depósito na Conta Poupança: 61.302-8, Agência: 1308, 

Variação: 013, Banco Caixa Econômica Federal”.

9. Mantenho incólumes os demais itens da mencionada sentença de fls. 

105/106.

10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 178385 Nr: 306-86.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Xisto Tserenhi'ru Tserenhimi'rami

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁUREA AMÉLIA DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 5185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Lieda Resende de Brito - 

OAB:12.816, Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo 

Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.INTIME-SE a parte apelada/autora para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, 

CPC/2015.2.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, 

INTIME-SE a parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) 

dias a respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015. 3.Após, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 184189 Nr: 5640-04.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Pereira da Silva, Móveis Tubulares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 Vistos.

1.INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação de 

multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.
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3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5. RETIFIQUE-SE a capa dos autos para cumprimento de sentença 

decorrente da condenação de honorários advocatícios.

 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 184189 Nr: 5640-04.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Pereira da Silva, Móveis Tubulares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 Vistos.

 1. Nos termos do art. 234, §1º, do COJE (Lei 4.964/85), DETERMINO a 

baixa dos autos à Secretaria da 1ª Vara Cível, em razão do advento do 

recesso forense e das férias regulares deste magistrado no mês de 

janeiro de 2017, devendo retornar conclusos os autos imediatamente após 

o término do período referido.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 198582 Nr: 2868-34.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alves do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Motos Ltda, Grazziely Barros do Prado, 

Elias do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Buozi - 

OAB:16593-0/MT, Grazziely Barros do Prado - OAB:GO 32.500

 VISTOS.

1. DEFIRO a produção de prova oral, consistente na oitiva das 

testemunhas arroladas pelos Demandantes (fls. 139 e 140) e no 

depoimento pessoal das partes, que deverão ser intimadas pessoalmente 

e, desde logo, DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA O DIA 

28 DE FEVEREIRO DE 2018, às 14h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A 

TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação importa desistência da inquirição da testemunha 

(§3º, art. 455, CPC/2015).

3. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição 

(art.455, §2º, CPC/2015).

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com a máxima urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 199128 Nr: 3194-91.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge José do Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:OAB/MG 109730

 Considerando o determinado no item 06 da fl. 103, impulsiono o feito para 

que sejam intimadas as partes para se manifestarem quanto aos 

honorários apresentados às fls. 116, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205115 Nr: 6651-34.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daguimar Bueno de Moraes Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 210274 Nr: 9707-75.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Pereira da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Eliane Ferreira da Mota 

- OAB:192562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 59 e SUSPENDO o processo por 90 (noventa) 

dias.

2. Decorrido o prazo da suspensão, INTIME-SE pessoalmente a parte 

exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211200 Nr: 10198-82.2015.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. Em análise aos Embargos de Declaração interpostos pela parte Autora, 

verifica-se que razão assiste à Embargante quando aduz acerca da 

contradição existente na sentença que homologou a desistência da ação e 

julgou extinto o processo (fls. 55), no que tange à condenação desta, nas 

custas processuais.

2. Assim, tendo em vista que a Embargante é beneficiária da Justiça 

Gratuita, conforme decisão de fls. 35, ACOLHO de plano os Embargos de 

Declaração de fls. 58/61, JULGANDO-OS PROCEDENTES para alterar tão 

somente o item "5", da sentença de fls. 55, que passará a ter o seguinte 

teor: "5. ISENTO de custas e honorários advocatícios.".
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3. Os demais itens da mencionada sentença permanecem inalterados, em 

todos os seus termos.

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223285 Nr: 4843-57.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar de Oliveira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odoni Mesquita Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 31.Diante do exposto, consubstanciado na fundamentação supra e nos 

documentos relat ivos ao Mandado de Segurança nº . 

4412-23.2016.811.0004 – Cód. 222609, que tramitou perante a 4ª Vara 

Cível desta Comarca (fls. 49/139), ACOLHO a preliminar de coisa julgada e 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, V, CPC/2015.32.Em consonância com o princípio da causalidade, 

CONDENO a parte Autora no pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que FIXO em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do art. 85, §8º, CPC/2015.33.REVOGO a liminar deferida às fls. 

28/29.34.Após o trânsito em julgado PROCEDA-SE às baixas e anotações 

necessárias e ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.35.Expeça-se o 

necessário.36.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229986 Nr: 9090-81.2016.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Bronilda Noêmia Lowe Galle, Orlando Galle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abadia Bonfim Martins Galle, Fábio Miguel 

Lowe Galle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 

21.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023, Cristiano Alves Valim Brito Costa - OAB:MT 

16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 15.093

 Vistos.

1. Cuida-se de ação ajuizada por BRONILDA NOEMIA LOWE GALLE e 

ORLANDO GALLE, em face de ABADIA BONFIM MARTINS GALLE e FÁBIO 

MIGUEL LOWE GALLE.

2. À fl. 175, os requerentes requereram a desistência da ação. Já às fls. 

182/183 e 197 os requeridos manifestaram contrários a desistência.

 3. O Ministério Público, pugnou pela extinção do feito, ou caso não fosse 

o entendimento pelo prosseguimento do feito designando audiência de 

conciliação (fl. 198).

 4. Após, os autos vieram-me conclusos.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Inicialmente, não há controvérsia quanto a desistência da ação. Isso 

porque, o art. 485, §4º do CPC/2015, é claro ao dizer que “oferecida a 

contestação, o autor não poderá, sem consentimento do réu, desistir da 

ação”.

 7. Logo, a discordância dos requeridos não deve prosperar, já que 

sequer houve a apresentação de contestação por eles, e inclusive não se 

fizeram presente na audiência de conciliação designada (fl. 187), apesar 

de terem comparecido espontaneamente no feito, anteriormente a 

realização do ato, ou seja, tendo ciência de sua ocorrência (fls. 170/173 e 

182/184).

 DISPOSITIVO.

8. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, e 

não tendo os requeridos apresentado contestação, HOMOLOGO a 

desistência da ação para que produza seus efeitos legais e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, VIII, CPC/2015.

9. CUSTAS pela requerente.

 10. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230719 Nr: 9559-30.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCRL, FCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA BERNARDES 

GUIMARÃES PRUDENTE - OAB:8282-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086, Weliton Marcos Rodrigues de Oliveira - 

OAB:14005/MT

 Vistos.

1.Uma vez já tendo decorrido o prazo do parcelamento, INTIME-SE a parte 

exequente para se manifestar quanto ao cumprimento da avença, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de concordância tácita e extinção da 

execução.

2.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233825 Nr: 11873-46.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurides Lourdes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Vilela de Freitas, Município de Barra do 

Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de ação de internação compulsória, ajuizada por EURIDES 

LOURDES DO NASCIMENTO.

2. A parte autora pugnou pela desistência da ação (fl. 55). A parte 

requerida foi intimada e quedou-se inerte (fl. 61) tendo a parte requerida 

manifestado a sua concordância com a extinção do feito (fl. 182).

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito e 

considerando a anuência tácita da parte ré, HOMOLOGO a desistência da 

ação para que produza seus efeitos legais e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, CPC/2015.

5. SEM custas e honorários

 6. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241375 Nr: 216-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO à fl. 

24-v, para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

2. Custas e honorários conforme acordado.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241840 Nr: 573-53.2017.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGGK, Ana Carolina Gonçalves Gosler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cindy Schossler Toyama - 

OAB:22104/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Carolina Coelho 

Magrini - OAB:, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, DILERMANDO 

VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson Ferreira 

Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A, Pollyana Machado de Moraes Varjão - OAB:, Tânia 

de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thaís Assunção Nunes - 

OAB:

 VISTOS.

1. Não havendo preliminares para serem analisadas nem nulidades para 

sanar, DOU O FEITO POR SANEADO.

2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. Ciência ao Ministério Público.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 243617 Nr: 1793-86.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norbelina Oliveira Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Arruda Pereira Oliveira, Regina Pereira 

Caeli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

 Impulsiono os presentes autos e procedo a intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias: “Art. 1.221. Apresentada a 

contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido arguidas preliminares 

ou juntados documentos, intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 243630 Nr: 1810-25.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Vitório da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e conforme decisão datada de 

24/10/2017, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 245844 Nr: 3469-69.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iris Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dissal Administradora de Consórcio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

 Impulsiono os presentes autos e procedo a intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias: “Art. 1.221. Apresentada a 

contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido arguidas preliminares 

ou juntados documentos, intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249141 Nr: 5634-89.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAdOA, NCCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayanne Rodrigues Lima - 

OAB:MT 21.226

 Vistos.

 1.Trata-se de ação de alimentos movida por NAIARA CRISTINA COSTA 

OLIVEIRA, representando a menor GABRIELLY ARIANY DE OLIVEIRA 

ALVES, em face de MARLON GABRIEL ALVES FREITAS.

2.As partes em Termo de Sessão de Mediação e Conciliação (fl. 22) 

compuseram-se no que tange aos alimentos, de modo que o requerido 

pagará alimentos à filha no importe de 32% (trinta e dois por cento) do 

salário mínimo, mediante depósito em conta bancária até o dia 20 de cada 

mês, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias 

com material escolar, médicos e odontologia.

3.É O RELATÓRIO. DECIDO.

4.Considerando que as partes compuseram-se amigavelmente e que a 

avença atende aos interesses da criança, HOMOLOGO O ACORDO 

CELEBRADO à fl. 22, para que produza seus efeitos legais, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, III, do CPC/2015.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250652 Nr: 6704-44.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliane Santos de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran / MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas dos Santos Fernandes - 

OAB:22838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DENEGO a 

ordem requerida e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no 

art.487, I, CPC/2015.12.SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, conforme art. 10, 

XXII, da Constituição Estadual e art. 25, da Lei 12.016/2009.13.Ciência ao 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 258965 Nr: 12129-52.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, via 

matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição juntada às fls. 23/24.
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§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259219 Nr: 12350-35.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BR Tran Soluções em Trânsito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ângelo de Farias (Prefeito), Eduardo 

dos Santos Manciolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daphnis Oliveira - OAB:MT 1004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.É fato notório nessa cidade que a impetrante já está operando, razão por 

que evidente a falta de interesse de agir superveniente, de modo que 

EXTINGO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no 

art.485, VI, CPC/2015.

2.Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Sem custas e honorários, na forma da Lei 12.016/09.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261874 Nr: 14172-59.2017.811.0004

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE CRISTINA DE MIRANDA 

DUQUE - OAB:316027/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora , para no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se sobre o termo de fls. 48.

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 247787 Nr: 4734-09.2017.811.0004

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célio Lourenco dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Lopes Lourenço, THAINARA 

ALMEIDA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Lourenço dos 

Santos - OAB:44959/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora , para no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se sobre o termo de fls. 80.

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 187573 Nr: 8356-04.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HPCdSF, Valdomiro de Jesus Ferreira

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 Visto.

Trata-se de ação DE COBRANÇA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT, 

MOVIDO POR H.P.C., representado por VALDUMIRO DE JESUS FARIAS, 

em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT.

Houve prolação sentença que analisou o mérito da ação, já transitada em 

julgado.

O réu, às folhas 131 e verso comunicou que voluntariamente efetuou o 

depósito do valor referente à obrigação oriunda da sentença e, requereu a 

extinção do feito.

Isto posto, PRELIMINARMENTE, converto a presente ação de conhecimento 

em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Assim, nos termos § 1º do artigo 526 do C.P.C. determino o levantamento 

do valor o depositado às folhas 132 verso, mediante ALVARÁ 

ELETRÔNICO pelo sistema SISCONDJ em favor do requerente.

 Ainda, deverá o requerente, no prazo de 05 dias manifestar-se, forte na 

primeira parte do § 1º, do artigo 526 do mesmo códex.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 228776 Nr: 8243-79.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NZSF, TSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Correa Martinelli 

- OAB:MT 15.036

 Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS movida por N. Z. S. F. 

representada por sua genitora TIARA SHIMANO FEITOZA em desfavor de 

ROGÉRIO ZINELLI, todos qualificadas nos autos.

Certifique-se acerca do pagamento do débito ou impugnação prevista no 

artigo 525 do CPC.

Em sendo negativo, expeça-se missiva visando a designação de leilão 

judicial eletrônico ou presencial no intuito de procedera a expropriação do 

bem penhorado à folhas 49/50.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239874 Nr: 16175-21.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO ORLANDO MANGELOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alyne Mikaela Souza Lira Mangelot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS TOBIAS ARGUELLO - 

OAB:20778

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 50, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262026 Nr: 14262-67.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o comprovante de pagamento de diligências de fls.28 não 

corresponde à guia de fls.27-v.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 34051 Nr: 381-14.2003.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Barros da Cruz, Luciomar Lima do Carmo Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lúcio Alex Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Borges Andrade - 

OAB:MT 18.994

 Intimação do advogado do Requerido, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

regularizar sua representação processual.

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257966 Nr: 11445-30.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia Oliveira da Luz Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Procurador do Município de Barra do 

Garças - OAB:000/MT

 Intimação da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

querendo, impugnar a contestação e documentos de fls. 29/39.

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262026 Nr: 14262-67.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 29, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267150 Nr: 17442-91.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ao analisar os autos, constato que a requerente não aportou ao feito 

prova hábil para comprovar sua hipossuficiência financeira, o que impede 

a concessão do pleito.

 2. Assim, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

 3. Nesse sentido:

 Tribunal de Justiça do Mato Grosso - TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 89527/2009 - CLASSE CNJ - 202 - DES. 

LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO - COMARCA DE RONDONÓPOLIS - Data de 

Julgamento: 28-10-2009. EMENTA - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO 

- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - 

CRITÉRIO OBJETIVO FIXADO PELO MAGISTRADO - DECISÃO MANTIDA. 

Incumbe ao juiz no uso de suas atribuições administrativas, fixar 

parâmetros para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com o fim 

de se evitar sua utilização inadequada e abusiva, por quem em verdade 

não necessita. Ausente a prova da pobreza correto se assevera o 

indeferimento da gratuidade.

 4. Deste modo, deverão recolher as custas processuais, sob pena de 

extinção, conforme o disposto no item 2.14.2.1, da Seção 14 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de 

Mato Grosso. A propósito:

 “2.14.2.1 – Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria 

certificará o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do 

julgamento sem resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela 

secretaria, sendo desnecessário a anotação na Central de Distribuição. 

(redação mantida conforme o Provimento nº 82/14-CGJ pelo Provimento nº 

91/14-CGJ)”

5. Portanto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita postulado pela 

requerente, ante a falta de prova de sua hipossuficiência financeira.

 6. INTIME-SE a autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, recolher as 

custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

extinção do feito, sem resolução do mérito.

 7. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, volte-me concluso para 

decisão.

 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267902 Nr: 17940-90.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdOJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSARA MARIA FONSECA S. 

LIRA - OAB:MT 16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante da leitura conjunta dos artigos 516, inciso II e 531 § 2º, ambos do 

CPC/2015, o cumprimento de sentença deverá ser processado no juízo 

que analisou a fase de conhecimento, que neste caso, o juízo da 3ª Vara 

Cível desta Comarca.

 2. Neste sentido, vislumbra-se competência funcional, portanto absoluta, 

sendo competente para processar o cumprimento de sentença àquele 

juízo.

3. Desta forma, DETERMINO a redistribuição ao Juízo da 3ª Vara Cível 

desta Comarca.

4. PROCEDA-SE às baixas e anotações necessárias.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251240 Nr: 7153-02.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Alberto Pallazzo de Melo, Alcineia Cintia Palazzo de 

Mello, Milton Gheno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO 

DE OLIVEIRA - OAB:18294/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Augusto dos Santos 

Picanço - OAB:10396 OAB/PA, ELISANGELA HASSE - OAB:8689/O

 O pedido de prorrogação da dívida de per si não é o bastante para 

usufruir do benefício cabendo a parte demonstrar que preenche os 

requisitos legais para formalização da negociação. É necessária a 

comprovação da insuficiência de recursos para a concessão do benefício 

da gratuidade judiciária, não bastando a simples declaração, como 

preceitua o artigo 5°, inciso LXXIV da Constituição Federal. (Ap 

48946/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017).”

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO. 

PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 

REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO DA DEMANDA. CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL DE JUROS. MULTA MORATÓRIA. 1. Apesar de ser direito do 

devedor, nos termos da Lei 9.138/1995, para o alongamento das dívidas 

originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais, que 

são aferidos pelas instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ). Precedentes. 2. O Tribunal de origem 

constatou que não houve estipulação de multa moratória no patamar de 

10%, tema em relação ao qual o recurso especial é inviável por falta de 

interesse da parte.3. Nos termos da Súmula 93 do STJ, nos contratos de 

crédito rural admite-se a pactuação de cláusula que preveja a 

capitalização mensal de juros. 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.(AgInt no AREsp 959.141/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 21/06/2017).”O 

perigo de dano também não foi demonstrado, por ausência de insuficiência 

financeira. Portanto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, por 
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ausência dos requisitos legais. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 

(dez) dias, informarem as provas que pretendem produzir. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267501 Nr: 17677-58.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abidoraldo Ferreira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Olimpio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão cc Obrigação de fazer 

movida por ABIDORALDO FERREIRA BARBOSA, em desfavor de ALCIONE 

OLIMPIO DOS SANTOS, todos qualificados nos autos.

2. Compulsando os autos, verifico que o valor indicado na causa não 

corresponde ao objeto da demanda.

 3. Tendo em vista que a requerente pretende discutir sobre o bem móvel 

objeto do contrato elencado em fl. 24, o valor da causa deverá 

corresponder ao conteúdo econômico que se pretende alcançar, 

conforme o previsto no artigo 292, II, do Código de Processo Civil.

 4. Frente ao exposto, INTIME-SE o autor para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, conforme preceitua o art. 321, do 

CPC/2015, a fim de corrigir o valor atribuído à causa.

5. Decorrido o prazo acima elencado sem o cumprimento do ordenado, 

será indeferido o pedido inicial e, consequentemente, extinto o feito, 

conforme previsto no artigo 321, parágrafo único c/c artigo 330, inciso I e 

artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

 6. No mesmo prazo, deverá aportar ao feito cópia de suas três últimas 

declarações de imposto de renda ou outro documento atualizado que 

efetivamente seja hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício 

da Gratuidade da Justiça, ou recolha as custas e taxas judiciais no mesmo 

prazo, sob pena de indeferimento do pedido.

 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234423 Nr: 12323-86.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Ferreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denaíne de Assis Fontolan - 

OAB:255944/SP, Sabrina Miranda Brito - OAB:MT/22125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal de Mato 

Grosso-INSS - OAB:

 6.Diante do exposto, verificado o descumprimento injustificado da tutela 

pelo requerido, determino seja INTIMADO a parte ré, através de seu 

representante legal para que, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), 

cumpra a determinação de fls. 71/76, procedendo a imediata implantação 

do benefício de auxílio-acidente, retroativo à data de cessação do 

auxílio-doença (12/02/2016), como já determinado, com o pagamento da 

multa já fixada (fls.94), sob pena de incorrer em crime de desobediência 

descrito do art. 330 do Código Penal e do encaminhamento ao Ministério 

Público para eventual instauração de procedimento cabível por 

descumprimento do disposto no artigo 208, VII da Lei nº. 8.069/90.7.Por 

fim, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se sobre as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de indeferimento, consoante disposto no art. 354 

e seguintes, do CPC/2015.8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 261409 Nr: 13870-30.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO TSERETSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino que o requerido 

abstenha de descontar no benefício n. 1240094407 o valor de R$ 57,00 

(cinquenta a e sete reais), referente ao contrato n. 239775196. Fixo multa 

no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, para o caso de 

descumprimento da decisão.Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova. Cite-se a requerida para comparecer a audiência de conciliação 

que designo para o 24 de janeiro de 2018, às 14:30 hrs, (HORÁRIO DE 

MATO GROSSO), devendo ser citado com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, nos termos do artigo 334, caput, do Código de Processo 

Civil.Caso o requerido não tenha interesse na realização de acordo, 

deverá informar, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data de audiência, conforme o disposto no 

artigo 334, §5°, do C.P.C. Sendo a composição infrutífera, a requerida 

deverá oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da 

audiência da conciliação, conforme previsto no artigo 335, do Código de 

Processo Civil. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial (artigo 344, do 

Código de Processo Civil).. DEFIRO a justiça gratuita neste momento, 

podendo vir a ser modificada no curso do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 261409 Nr: 13870-30.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO TSERETSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, através de contato telefônico, INTIMEI o 

advogado da parte Autora para comparecer à audiência designada para 

24.01.2018, às 14h30 (Horário de Mato Grosso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267433 Nr: 17625-62.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA CORREA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência, por ausência dos requisitos 

legais.13.CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-O 

para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 11 DE 

ABRIL DE 2018, ÀS 14h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).14.Nesta 

oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, terá início a partir da 

data da audiência o prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, 

do CPC/2015. 15.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 205836 Nr: 7071-39.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Jose da Silva

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

Obrigatório DPVAT S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

petição/documentos de fls. 211/213, prazo CINCO dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255910 Nr: 10176-53.2017.811.0004

 AÇÃO: Exceções->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS 

MINISTÉRIO NOVA JERUSALÉM, Nicodemos Soares de Abreu Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Requerente: Igreja Evangélica Assembléia de 

Deus Ministério Nova Jerusalém, brasileiro(a), Endereço: Rua e Nº 330, 

Bairro: Vila Maria, Cidade: Barra do Garças-MT

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 167564 Nr: 10377-21.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio José do Carmo Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:Intimação

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Executados(as): Hélio José do Carmo Filho, 

Cpf: 08836353649 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av. Universitária, 

Qd.96, Lote 10, Bairro: Jardim Nova Barra, Cidade: Barra do Garças-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 207064 Nr: 7808-42.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO PEREIRA GUIMARÃES ME , Reinaldo 

Pereira Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Reinaldo Pereira Guimarães, Cpf: 

47838027187 Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), empresário, Endereço: 

Rua Liberdade, 487, Bairro: Centro, Cidade: Barra do Garças-MT

Executados(as): Reinaldo Pereira Guimarães Me, CNPJ: 16878917000123, 

brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Liberdade 

Nº 487, Bairro: Centro, Cidade: Barra do Garças-MT

Resumo da Inicial:

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232564 Nr: 10872-26.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. Roberto da Silva, Carlos Roberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): C. Roberto da Silva, CNPJ: 

07635354000151, brasileiro(a), Endereço: Rua Leonardo Vilas Boas, 90, 

Bairro: Centro, Cidade: Barra do Garças-MT

Representante (requerido): Carlos Roberto da Silva, Cpf: 45819327691 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Leonardo Vilas Boas, 90, Bairro: 

Centro, Cidade: Barra do Garças-MT

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 248769 Nr: 5388-93.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPMC, HTM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Gustavo Cotias Oliveira, Cpf: 

78894328520 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Setimio Rusciolelli, 

262, Bairro: Várzea Alegre, Cidade: Itamaraju-BA

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 103010 Nr: 8014-32.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nibos Materiais Para Construção Ltda, 

Humberto Henrique Valoes dos Santos, Altemir Pessoa do Vale, Wanusa 

Mendes Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do executado, para, prazo CINCO dias, informar nos 

autos o CPF e dados bancários do executado Humberto Henrique Valoes 

dos Santos, para expedição do Alvará Judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177044 Nr: 11192-81.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Nascimento Freitas, Breno Miranda 

de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca das 
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correspodências de citações devolvidas, de fls. 101 e 103, no prazo de 

CINCO dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 196913 Nr: 1780-58.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Nunes Lima Me, Emerson Nunes Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Emerson Nunes Lima, Cpf: 

56908040100, Rg: 893.406 SSP MT Filiação: Waldemerson Almeida Lima e 

Cilesia Nunes Lima, data de nascimento: 07/11/1974, brasileiro(a), natural 

de Barra do garças-MT, casado(a), comerciante, Endereço: Rua Niteroi, 

S/n Qd. F, Lote 10, Bairro: Bom Sucesso, Cidade: Anapolis-GO

Executados(as): Emerson Nunes Lima Me, CNPJ: 05422339000108, 

brasileiro(a), Endereço: Rua Niteroi, S/n Qd. F, Lote 10, Bairro: Bom 

Sucesso, Cidade: Anapolis-GO

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 209098 Nr: 8967-20.2015.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO PEREIRA GUIMARÃES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Reinaldo Pereira Guimarães Me, 

CNPJ: 16878917000123, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua Liberdade Nº 487, Bairro: Centro, Cidade: Barra do 

Garças-MT

Resumo da Inicial:

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228611 Nr: 8116-44.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATdSD, AdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÒDIGO 228611

Vistos.

Intime-se a exequente para que atualize o débito da dívida alimentar, 

abatendo os valores já adimplidos.

Posteriormente, intime-se o executado para que efetue o pagamento 

integral da dívida, sob pena de protesto do pronunciamento judicial ou 

prisão civil, conforme art. 528 °§1° do CPC

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 14 de dezembro de 2017.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 229155 Nr: 8529-57.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACNA, SCNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Hugo Di Alessandro Cardoso 

Amorim, Cpf: 01126525146, Rg: 16896092 Filiação: Evandro Moreira 

Amorim e Lindomar Vieira Cardoso, data de nascimento: 25/07/1987, 

brasileiro(a), solteiro(a), empresário, Endereço: Rua Independência, 1000, 

Bairro: Centro/campinas, Cidade: Barra do Garças-MT

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 237982 Nr: 14786-98.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kassyo Rezende Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:OAB/SP 107.414, Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

DEVOLUÇÃO DA CORRESPODÊNCIA de fls. 81, no prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171635 Nr: 4389-82.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 

20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 Intimação da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida, conforme cálculo apresentado, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de aplicação de multa de 10% e incidência de 

honorários advocatícios também no percentual de 10% sobre o valor da 

execução, conforme §1º, art.523, CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 98252 Nr: 3263-02.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Mata Rica Ltda, Maria Helena 

Branquinho Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue a complementação da 

diligência da Oficial de Justiça Bazelice Xavier Mendes, no valor de R$ 

631,50 (seiscentos e trinta um reais e cinquenta centavos), através da 

Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de 
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Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 89338 Nr: 3231-31.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 

Ademar Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Henrique de Oliveira, Daniela Borges 

Reining

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Juliano Sguizardi - OAB:MT 16.483, Ricardo Borges 

Leão Júnior - OAB:19.113, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:GO 28.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

devolução da carta precatória de fls. 133/140, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 160354 Nr: 933-61.2012.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Kemerich

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

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

correspodência devolvida de fls. 142, no prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 160682 Nr: 1355-36.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. L. G. Moreira - ME, Osires Lima Gomes 

Moreira, Cleibson Elias Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca do 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, prazo 

CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261440 Nr: 13893-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria Lima Ferreira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Manoel Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para no prazo CINCO dias, 

comparecer na Escrivania a fim de assinar o Termo de Compromisso de 

Inventariante nos autos..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 260706 Nr: 13430-34.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Parreira Almeida - 

OAB:MT 20976, Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 49/60, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 217846 Nr: 1536-95.2016.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sorocred Crédito Financamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valteni Goularte de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Inácio Portinho da Silva - 

OAB:150.793-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 191986 Nr: 11696-53.2014.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Fabiano Oliveira Falcão, Ivete 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069-A /MT, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para que, no prazo de 05 dias, efetue o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$36,00 (trinta 

e seis reais), através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 259640 Nr: 12632-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaucard Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willor Rodrigues Feliciano - 

OAB:24074/GO
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 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, prazo QUINZE dias, querendo 

apresentar impugnação à contestação de fls. 69/106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263143 Nr: 14960-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabia Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , CITE-SE-A para querendo, contestar a Ação no prazo de 15 (quinze) 

dias. Advertência: Com o seu silêncio, findo o prazo, será decretada a sua 

revelia, ocasião em que serão considerados reais os fatos alegados pelo 

autor, nos ditames do § 4° do artigo 3°, do Decreto-Lei 911/69, com a nova 

redação da Lei n° 10.931/2004.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Barra do Garças-MT, 15 de dezembro de 2017.CARLOS 

AUGUSTO FERRARIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263716 Nr: 15312-31.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 263716

Vistos em correição.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, RECEBO a 

peça exordial.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de alimentos provisionais, determinando que o requerido, 

desde logo, pague a importância de 30% de seus rendimentos.

 CITE-SE o requerido, no endereço constante na inicial, e o INTIME para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 21 de fevereiro 

de 2018, às 17h00min, na qual as partes deverão se fazer acompanhadas 

de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de qualquer 

destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

INTIME-SE o Ministério Público

Cite-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 15 de dezembro de 2017.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 268462 Nr: 18364-35.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Martins do Carmo, Bernardo Mazzutti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DE LUTA PELA TERRA (MLT), 

JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Diante do exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA para ao fim de declarar a competência da Vara de Conflitos 

Agrários para processar e julgar a presente ação, já que a ação envolve 

conflito de posse entre proprietário e posseiros múltiplos em área 

rural.INTIMEM-SE as partes.Após, REMETAM-SE os presentes autos para 

a Vara Especializada em Direito Agrário com nossas homenagens, 

procedendo-se a devida baixa e as anotações.CUMPRA-SE, com 

urgência.Barra do Garças/MT, 08 de janeiro de 2018.FRANCISCO NEY 

GAIVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 189408 Nr: 9822-33.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janio Alves Matos Filho - 

OAB:GO 36.848

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 220444 Nr: 3088-95.2016.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia Beatriz Batista de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Araujo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Rodrigues 

Felisbino Nogueira - OAB:20279/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 220444

Vistos.

Intime-se pessoalmente a requerente para informar se tem ou não 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do feito.

 Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de dezembro de 2017.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244625 Nr: 2490-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair Ferreira Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÒDIGO 244625

Vistos.

Intime-se pessoalmente o requerente para se manifestar nos autos, dando 

prosseguimento, sob pena de extinção.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

Intime-se.

Barra do Garças/MT, 19 de dezembro de 2017.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 140 de 1523



CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 256509 Nr: 10548-02.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuaria Vale do Paraiso Ltda, Antonio Lucena 

Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Unidade Avançada 

de Fiscalização do Estado de Mato Grosso, Gustavo Pinto Coelho de 

Oliveira, Eber Inácio Ribeiro Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Cesar Simões de Faria - 

OAB:21760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

O processo aguardará a ordem da lista legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 260032 Nr: 12948-86.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Beger Uchôa - OAB:0, 

Fernanda Maria Pagotto - OAB:0, LÍVIA PATRIOTA DE HOLANDA - 

OAB:25819-D, Mateus Alves Araújo - OAB:, Wesley Lavoisier de 

Barros Nascimento - OAB:0

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 45/54, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268203 Nr: 18181-64.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dieiço Duarte Nunes, Leda Paula Lopes Reis, Renato 

Silva Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro, Marcelo de 

Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Silva Vilela - OAB:MT 

17.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Posto isso, DEFIRO o pedido liminar para determinar ao impetrado que 

pague a remuneração dos impetrantes a partir da data desta decisão, até 

o julgamento definitivo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. 

12. NOTIFIQUE-SE a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (Lei nº 

12.016/2009, art. 7º, inciso I). 13.Após esse prazo, com ou sem as 

informações, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 

10 (dez) dias (art. 12, da Lei 12.016/2009). 14.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 19 de dezembro de 

2017.CARLOS AUGUSTO FERRARIJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 268462 Nr: 18364-35.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Martins do Carmo, Bernardo Mazzutti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DE LUTA PELA TERRA (MLT), 

JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Diante do exposto, em tutela provisória e independentemente da 

justificativa prévia do autor (eis que os fatos encontram-se fartamente 

comprovados por meio documental), concedo o pleito inicial para 

determinar a reintegração da posse do autor na área invadida, nos termos 

do artigo 562 caput do Código de Processo Civil. Saliento, por oportuno, 

que no caso dos autos resta plenamente cabível a expedição de mandado 

genérico para reintegração, sem que a ordem seja direcionada a uma 

pessoa específica, eis que a jurisprudência pátria solidificara o 

entendimento segundo o qual nas invasões multitudinárias, desnecessária 

é a qualificação de cada um dos invasores na petição inicial. 

Considerando que a presente decisão fora proferida no decorrer do 

plantão forense, onde sabidamente a força de trabalho é diminuta, o 

acesso aos sistemas informatizados é restrito e há regionalização do 

plantão, muitas vezes com juízes atuando há centenas de quilômetros de 

distância do local da prisão, autorizo também excepcionalmente que a 

presente decisão valha como mandado. Fica desde já os Srs. Oficiais de 

Justiça autorizados à requerer auxílio das forças de segurança estatais 

para o cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 268462 Nr: 18364-35.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Martins do Carmo, Bernardo Mazzutti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DE LUTA PELA TERRA (MLT), 

JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Vistos.

 Mantenho a decisão de fls. 409/412 por seus próprios fundamentos.

 A medida pleiteada às fls. 413/415 não é a via correta para rever decisão, 

motivo pelo qual deixo de analisá-la.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 187774 Nr: 8509-37.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Arantes, Heder Marques Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda, Evandro 

Moreira Amorim, Cláudio Salles Picchi, J. Virgilio Lançamentos de Imoveis 

Ltda, João Marcelo Passaglia Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidarta Staciarini Rocha - 

OAB:GO-20.630

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

devolução das cartas de citação de fls. 635 e 638, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 217846 Nr: 1536-95.2016.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sorocred Crédito Financamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valteni Goularte de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Inácio Portinho da Silva - 

OAB:150.793-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 PROCESSO 5816-51.2012.811.0004 - CÓDIGO 16493

Vistos.

Defiro o pedido retro.

Cumpra-se conforme o pleiteado.

Expeça-se o necessário.

Barra do Garças/MT, 18 de dezembro de 2017.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 224970 Nr: 5880-22.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMCR, PCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA GOBATTI CALÇA - 

OAB:13.745, Paulo Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, 

Sandra Negri - OAB:MT 18472-B, Valdeir Ribeiro de Jesus - 

OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 

5.876

 Vistos.

Intime-se pessoalmente o executado a pagar ou comprovar que pagou as 

prestações vencidas, sob pena de prisão nos termos do artigo 528, §3º 

do Código Processo Civil.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 225155 Nr: 5979-89.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michelle Candida Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI Móvel S/A, Brasil Telecom GSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barboa - OAB:13245-a, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - 

OAB:13239-A

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar-se acerca das informações de fls.142/143.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 234848 Nr: 12665-97.2016.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Administradora de Consórcios S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cairo Carvalho de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sadi Bonatto - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para que, no prazo de 05 dias, efetue o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$275,00 

(duzentos e setenta e cinco reais), através da Guia competente, a ser 

expedida junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 236756 Nr: 13983-18.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Virgiluzia Rodrigues dos Santos, PHRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Andre Ribeiro Gordo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Cristina de Morais 

Siqueira - OAB:15.049 GO

 PROCESSO 13983-18.2016.811.0004 - Cód. 236756

Vistos em correição.

Defiro a produção do exame genético (DNA) para analise da paternidade.

Oficie-se o Laboratório Central, localizado na Rua Waldir Rabelo, 60, 

Centro, com contato pelo telefone 66 3407-2120, para agendar coleta de 

material genético. Havendo o agendamento, comunique-se à Secretaria 

deste juízo.

Considerando a negativa de paternidade do requerido, haverá a inversão 

do ônus da prova, devendo este arcar com os custos da realização do 

exame de DNA, sob pena de presunção de paternidade.

Intimem-se as partes, advertindo-se que a ausência implicará nas devidas 

presunções legais.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 14 de dezembro de 2017.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 243541 Nr: 1750-52.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Álvaro Luís Munaretto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão NEGATIVA de fls. 176, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 247884 Nr: 4797-34.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULLER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, 

Ivo Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que, no prazo de 05 dias, complemente o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$18,00 

(dezoito reais), através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 249001 Nr: 5540-44.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULLER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, 

Ivo Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que, no prazo de 05 dias, complemente o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$18,00 

(dezoito reais), através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 262795 Nr: 14733-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Pereira da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADI BONATTO - OAB:10011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão NEGATIVA de fls. 121, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263143 Nr: 14960-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabia Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 234997 Nr: 12748-16.2016.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando a certidão retro, designo o dia 08 de fevereiro de 2018 às 

13:00hrs (MT), para a realização da audiência de conciliação, que será 

realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação.

Expeça-se carta precatória a Comarca de São Félix do Araguaia – MT, 

para citação do requerido e intime-se a parte autora, nos termos do art. 

334 e seguintes do CPC, para comparecerem na audiência acima 

designada, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à 

dignidade da Justiça (art. 334, §8º do CPC).

 Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 169769 Nr: 1935-32.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrade Campos & Cia Ltda, Márcio Vinicius Correia de 

Andrade Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 VISTOS.

Considerando que o crédito da exequente ultrapassa o valor de 05 (cinco) 

salários mínimos, qual seja R$ 38.951,52 (trinta e oito mil novecentos e 

cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), não há como deferir o 

pedido retro.

Expeçam-se as requisições de pequeno valor para satisfação dos 

créditos, nos termos do art. 535, § 3º, II do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 216167 Nr: 562-58.2016.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazaro Ferraz de Oliveira, Maria Madalena Alves de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de pedido de interdição ajuizado por Lazaro Ferraz de Oliveira, 

visando a interdição da sua genitora, a Sra. Maria Madalena Alves de 

Oliveira. O pedido de tutela antecipada fora deferido às fls. 32/33. As fls. 

58/59 a parte autora comunicou o falecimento da requerida, requerendo 

assim a extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

Pois bem, conforme se depreende dos autos, a parte requerida viera a 

falecer no dia 23 de agosto de 2017, conforme certidão de óbito anexada 

às fls. 59.

 O Código de Processo Civil, em seu art. 485, inciso IX prevê a extinção do 

feito sem resolução do mérito quando em caso de morte da parte, a ação 

for considerada intransmissível por disposição legal. No caso em epígrafe, 

temos uma obrigação de fazer de caráter personalíssimo, não podendo 

ser transferida a outrem.

MORTE DA PARTE - AÇÃO INTRANSMISSÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

(ART. 267, IX, CPC).

Ocorrendo a morte da parte autora e sendo a ação considerada 

intransmissível, deve extinguir-se o processo, com fulcro no artigo 267, IX, 

d o  C P C .  ( P r o c e s s o  n º .  2 0 0 0 0 0 0 5 1 0 6 2 0 5 0 0 0 1  M G 

2.0000.00.510620-5/000(1), Relator Desembargador Valdez Leite 

Machado, Data do Julgamento 20/04/2006, Data da Publicação 

03/06/2006).

Diante do exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 485, IX do Código 

de Processo Civil.

Deixo de condenar ao pagamento de custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.

Publique-se,

Registre-se e

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 214751 Nr: 12300-77.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Teodoro Veras

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 processual;VII - acolher a alegação de existência de convenção de 

arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;VIII - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 143 de 1523



homologar a desistência da ação;IX - em caso de morte da parte, a ação 

for considerada intransmissível por disposição legal; eX - nos demais 

casos prescritos neste Código (...)Neste sentir, feito as considerações 

acima, passo a análise do caso em testilha.Conforme consta nos 

documentos juntados às fls. 42/96 é possível verificar que o autor 

anteriormente a presente, pleiteou perante o Juizado Especial desta 

Comarca, pelo qual requereu indenização por danos morais por inclusão 

de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito por dívida não 

contraída no valor de R$ 40,75 (quarenta reais e setenta e cinco 

centavos), sendo julgado parcialmente procedente com declaração da 

inexistência de débito entre as partes, sendo a ré condenada ao 

pagamento no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos 

morais, o que fora cumprido pela ré.Portanto, há de se averiguar que o 

objeto julgado daquela ação, número 80110118-96.2014 é o mesmo desta 

presente.Considerando que há duplicidade de feitos, com as mesmas 

partes, pedido e causa de pedir, não há outra lógica senão a extinção da 

presente demanda.DISPOSITIVOPor todo o exposto, e com fulcro no art. 

485, inc. V do Código de Processo Civil, julgo e declaro EXTINTA a 

presente ação sem resolução do mérito, ante a coisa julgada.Sem 

condenação em custas ou honorários.Transitando em julgado, arquive-se, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 267309 Nr: 17530-32.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Reiche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cumpra-se, servindo cópia deste como mandado.

Comunique-se, via malote digital, o Juízo deprecante informando os dados 

destes autos para futuras comunicações.

Devidamente cumprida, devolva-se com as devidas homenagens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 267401 Nr: 17598-79.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane de Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weringtonn Cardoso de souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 

21.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Vislumbro, por ora, a presenças das condições da ação e a competência 

deste juízo, decido:

À Distribuição para anotar se tratar de execução de sentença.

Intime o executado para efetuar o cumprimento da obrigação, no prazo de 

15 (trinta) dias, nos termos do art. 815 do CPC. Consigne-se no mandado 

que, querendo o executado embargar a execução, os embargos poderão 

ser interpostos, independentemente de penhora, depósito ou caução, e 

deverão ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias – art. 915 do CPC -, 

contados a partir da juntada aos autos do mandado de citação, sob pena 

de preclusão.

Transcorrido o prazo, realizada a obrigação, intime-se a exequente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se, sob pena de aceitação tácita.

Não realizado o cumprimento da obrigação, poderá a exequente, no prazo 

de 15 (trinta) dias, promover a conversão de obrigação de fazer em 

obrigação de pagar quantia certa.

Por fim, concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 

1060/50.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 267741 Nr: 17839-53.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça, nos termos do art. 99,§3º, do 

NCPC

CITE-SE a Requerida e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de 

seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser realizada em 29 de março 

de 2018, às 14h30min(MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, o 

Requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Após, voltem-me conclusos.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 154155 Nr: 5704-19.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdFPL, VPL, MFPL, RBL, RPPdS, IS, EBL, JCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:GO 28.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Luciana Neves e Silva - OAB:12.662

 VISTOS.

Defiro o pedido reto.

Expeça-se mandado para a citação do Sr. José Claudino Leite, conforme a 

petição de fl.114.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 158588 Nr: 11267-91.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda de Oliveira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walmyr Costa, Aguinaldo Souza Viana, 

Cleudete Pereira Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:MT 6.456-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B, Alexandro Takishita Martins da Fonseca - 

OAB:MT 12.203-A, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A

 VISTOS.

Conforme o despacho de fl. 526, cumpra-se o item 3 da referida 

determinação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 218038 Nr: 1651-19.2016.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Gomes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coopa - Cooperativa dos Produtores do 

Araguaia, Amilcar Penze de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMIANE SHADAY GUNTHER DE 
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CAMPOS - OAB:19.628, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 O requerente busca assegurar o adimplemento do seu crédito, visando a 

medida cautelar de arresto, entretanto este não comprovou que a 

requerida vem dilapidando o seu patrimônio, comprovando tão somente o 

abandono do laticínio. Através dos documentos colacionados nos autos, 

não há elementos suficientes que demonstram a concessão da cautelar 

de arresto.Assim, postergo a análise da tutela antecipada anelada na 

inicial após a formação do contraditório. DETERMINO a citação do 

requerido para no prazo legal, querendo, contestar a ação.Defiro o pedido 

de justiça gratuita. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 244441 Nr: 17291-28.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPER FARTURAO DISTRIBUIDORA LTDA ME,, 

Vanderli Alves Medeiros, Danilson Santos Morais

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

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do valor da ação, R$ 1.041.280,38 (um milhão quarenta e um 

mil duzentos e oitenta reais e trinta e oito centavos), conforme art. 829 do 

CPC, alterado pela Lei 11.382/06, ou nomear bens à penhora, nos termos 

do artigo 829, § 2º do mesmo diploma legal.

2. Caso não proceda, a parte executada, com o pagamento da dívida ou 

tampouco venha a nomear bens a penhora, proceda o Sr. Oficial de 

Justiça com a penhora e avaliação de tantos quantos bens necessários 

forem para satisfazer a obrigação, nos termos do art. 829, § 1º do já 

referido instituto processual.

3. Não satisfeita a obrigação no prazo acima, proceda-se o Oficial de 

Justiça, munido da segunda via do mandado, à penhora e respectiva 

avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, 

delas intimando-se as partes.

 4. Cientifique a parte executada quanto ao prazo de 15 (quinze) dias, 

para, querendo, embargar a presente execução.

5. Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada no 

montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se 

quanto ao benefício do art. 827 do CPC.

 6. Defiro as prerrogativas do art. 212, § 2º do CPC.

Cite-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 265119 Nr: 16249-41.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Acolho a cota ministerial.

 2. Designo para o dia 15 de março de 2018, às 16h30min (MT) nova 

audiência de conciliação que será realizado no Núcleo de Conciliação e 

Mediação.

3. Intime-se a autora, por intermédio de seu advogado, bem como, CITE-SE 

o requerido, observando o endereço informado às fls. 04, nos termos do 

art. 334 e seguintes do NCPC, a fim de compareçam na data aprazada, 

sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório a dignidade da justiça 

(art. 334, § 8º, do CPC).

4. Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a 

Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Após, voltem-me conclusos.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 267180 Nr: 17460-15.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vair de Moraes Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:GO 28.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cumpra-se, servindo cópia deste como mandado.

Comunique-se, via malote digital, o Juízo deprecante informando os dados 

destes autos para futuras comunicações.

Devidamente cumprida, devolva-se com as devidas homenagens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 267299 Nr: 17527-77.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salvador Gomes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de Ação de Usucapião Ordinário proposta por Daniel Alves dos 

Santos.

O requerente trouxe pedido pela concessão dos benefícios da gratuidade 

da justiça, e ao juiz é dado perquirir sobre as condições 

econômico-financeiras, se a parte não está representada pela Defensoria 

Pública, situação em que é aplicável o dispositivo constitucional 

(gratuidade judiciária a quem comprovadamente demonstrar).

 Não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, 

quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do 

benefício. Em situação similar, o STJ decidiu:

 “Processo Civil - Assistência judiciária -Miserabilidade - Comprovação - 

Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido 

de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei. O 

benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico 

condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da 

miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial 

não conhecido.”(Resp. nº 178.244- Relator Ministro Barros Monteiro).

 Tende em vista que o autor não juntou aos autos qualquer documento 

hábil a comprovar a alegada hipossuficiência, não poderá gozar dos 

benefícios da judiciária gratuita caso não traga documentos suficientes a 

comprovar seus rendimentos.

Sendo assim intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar 

a Inicial, sob pena de indeferimento do benefício, trazendo à baila 

documentos que comprovem sua hipossuficiência.

Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 267386 Nr: 17585-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Antonio de Lima, Maria Domingas de Almeida 

Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Basílio Antonio de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o processamento do inventário sob o rito de arrolamento sumário, 
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nomeando inventariante a requerente Gerson Antônio de Lima e Maria 

Domingas de almeidas Lima, independentemente de compromisso, nos 

termos do art. 660, CPC.

Presentes a relação de herdeiros e bens, com seus respectivos valores, o 

plano de partilha, as Certidões Negativas das Fazendas Públicas 

Municipal, Estadual e Federal (art. 664, §5º, CPC).

Abre-se vistas ao Ministério Público, se ocorrer a hipótese dos arts. 176 e 

178, CPC.

Após, venham aos autos para sentença.

Defiro a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e 99, §§2º e 3º, CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 55657 Nr: 24-29.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. M. Simões Paz de Oliveira, Patrícia Maria 

Simões Paz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO

 Assim, considerando que fora efetivado o bloqueio de R$ 733,12 

(setecentos e trinta e três reais e doze centavos), e que tal quantia se 

refere a poupança das executadas DETERMINO o desbloqueio integral do 

valor penhorado.Intimem-se as executadas para no prazo de 10 (dez) dias 

informar conta para transferência. Apresentada conta, promova com o 

levantamento dos valores em favor das executadas, na conta bancária 

informada.Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento provisório, conforme artigo 40 da Lei 6.830/80, 

atualizar o débito e indicar bens passíveis de penhora.Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 104111 Nr: 9113-37.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato P. Araújo & Araújo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 Execução Fiscal nº 9113-37.2010 Cód. 104111

Vistos.

O executado vem aos autos noticiar a realização de acordo para quitação 

do débito, pleiteando a suspensão do feito e a liberação da restrição 

lançada em sua veículo via RENAJUD.

Conforme consta dos autos, houve novo acordo visando a quitação da 

dívida. Não consta do acordo qualquer determinação para liberação da 

garantia. Certo de que este não foi o primeiro acordo a ser entabulado, eis 

que outros foram efetuados e descumpridos, temerosa seria a liberação 

do bem neste momento.

Não obstante, temos que a restrição lançada nos autos, impedindo a 

circulação do bem, mostra-se excessiva. Assim, na presente data 

efetuou-se a restrição somente para transferência da bem, conforme 

comprovante anexo.

Aguarde-se o cumprimento do acordo ou a manifestação da parte 

interessada, conforme o caso.

Intime-se. Às providências.

Barra do Garças, 19 de dezembro de 2017.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 150059 Nr: 9699-74.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Luiz Esteves Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, CARLA VENTURINE ESTEVES - OAB:21.977, Elisabeth 

Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A, Gabriel Luiz Esteves - 

OAB:MT-22.330

 VISTOS.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o 

débito atualizado, sob pena de arquivamento.

Apresentado o débito, intime-se a parte a parte executada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a 

execução com oferecimento de bens à penhora, sob pena de penhora.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 159540 Nr: 12546-15.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Carlos Rodrigues de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau s/a da Comarca de São Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:1807-A /MT

 VISTOS.

Considerando a petição de fls. 222, proceda a intimação da parte 

requerida, por meio de seu novo advogado constituído, para que cumpra a 

decisão de fls. 218.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 160159 Nr: 648-68.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celina Vieira Rezek

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Judith Dias Teixeira Esteves, Aloísio Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Pádua Pacheco - 

OAB:15298-A/MT, João Bento Júnior - OAB:MT 10.863

 VISTOS.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 176858 Nr: 10962-39.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorvalino Rodrigues Damasceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ciente da Decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso na apelação/reexame necessário nº 127756/2015 classe CNJ 

1728, que retificou em partes a sentença de fls. 54/59.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, cumprirem o 

disposto no art. 510 do CPC, apresentando pareceres ou documentos 

elucidativos, a fim de que se de início à liquidação por arbitramento.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 179101 Nr: 1146-96.2014.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aracema Maria de Souza, Gersirley Maria de Souza, 

Gercilene Maria de Souza, Gercimar Alves da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Consórcio 

Intermunicipal de Saúde Região do Garças e Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Rejane Mendes Santos 

- OAB:17.112, Onélia Francisca Guimarães - OAB:12.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angela Diniz Linhares Vieira 

- OAB:MT 20.099, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - 

OAB:OAB/MT 4275

 Por todo o exposto, e com fulcro no art. 487, inc. I do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS dos requerentes formulados na 

angular.Condenos os requerentes ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, ora fixados em 15% do valor da causa, com 

fulcro no art. 85, §2º do CPC, entretanto, a exigibilidade fica suspensa aos 

autores, nos termos do art. 98, §3º do CPC, eu que defiro a gratuidade da 

justiça.Transitando em julgado, arquive-se, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 187967 Nr: 8651-41.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ediusmar Rodrigues Noleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ciente da Decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso na apelação/reexame necessário nº 77396/2016 classe CNJ 1728, 

que retificou em partes a sentença de fls. 48/52.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, cumprirem o 

disposto no art. 510 do CPC, apresentando pareceres ou documentos 

elucidativos, a fim de que se de início à liquidação por arbitramento.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 203889 Nr: 5998-32.2015.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josimar Rodrigues da Silva, Denis Renan Sudre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antônio Rocha Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 

18.030

 VISTOS.

Trata-se de embargos de terceiros, ajuizado por Josimar Rodrigues da 

Silva e Denis Renan Sudre, em face de Marcos Antônio Rocha Lima, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 As fls. 50, recebeu a inicial e determinou a citação da parte embargada.

O requerido apresentou contestação no prazo legal, fls. 53/62.

Os requerentes intimados a apresentarem impugnação, entretanto não 

manifestaram, conforme fls. 76.

Intimadas a produzirem provas, fls. 78 as partes pugnaram pela realização 

de audiência de instrução e julgamento, fls. 80/81 e 82/83.

O processo não enseja julgamento, para ser declarado extinto ou, 

conhecido diretamente o pedido da parte autora, tendo em vista o seu 

estado. O processo até o momento, não apresenta vício ou qualquer 

irregularidade que enseje providências desse Juízo.

 Ante o exposto dou por saneado o presente feito sendo que entendo que 

a causa não está suficiente madura para o proferimento de sentença, nos 

moldes estabelecidos pelo art. 355 do Código de Processo Civil.

Deste modo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de 

abril de 2018, às 14:30 (MT) horas.

 Considerando que as partes apresentaram o rol de testemunhas, 

intimem-se as testemunhas da audiência.

 Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento verdadeiro 

princípio constitucional processual, inserido pela Emenda Constitucional 

45, de se assegurar economia e celeridade por meio de tentativa da 

conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na mesma 

ocasião da audiência acima designada será oportunizada as partes nova 

tentativa de conciliação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 217329 Nr: 1234-66.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035

 Diante do exposto, julgo extinto o processo de execução, em virtude da 

renúncia da autora em receber os alimentos, ora guerreado, com base no 

art. 485, VI do Código de Processo Civil.Deixo de condenar em custas 

processuais e honorários advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se em definitivo os autos, com as devidas cautelas de praxe. 

Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 228021 Nr: 7748-35.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Rogério Vilela Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Bento Cavallieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIO NAGE HADDAD 

COUTINHO - OAB:14774/A/10.337, THANYA ALVES MARTINS - 

OAB:14996/B-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO MAIA - 

OAB:67217, Pollyana Soares Matos - OAB:MT 18.383

 VISTOS.

Intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) dias, informar às provas 

que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento do feito 

no estado em que encontra.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 228747 Nr: 8217-81.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meire Olímpia de Sousa Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Arlindo Carrijo de Freitas, Carlos 

Rondon Coelho de Freitas, Arlindo Carrijo de Freitas Filho, Maria José do 

Nascimento, Carlito Rodrigues Narcizo, João Melchior Júnior, Edney Coelho 

de Freitas Melo, Alberto Coelho de Freitas, Alcir Freitas Coelho, Maria 

Pereira de Oliveira, Nilson Figueiredo Carrijo, José Figueiredo Carrijo Neto, 

Mauro Luis de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Ferreira da Silva. - 

OAB:43.919, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:16.659, Fabiana 

Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659, GRIMARA LAYANE REZENDE DE 

FREITAS - OAB:20.478, Thais de freitas Melo - OAB:21679/MT

 VISTOS.

Diante da necessidade de produção de prova pericial para comprovação 

da veracidade dos documentos de fls. 47/53 e 55/59, NOMEIO como 

expert do Juízo o Sr. JOSÉ ERNESTO BARBOSA DE SOUZA, Perito em 

Grafotécnica, cadastrado no Banco de Peritos do Tribunal de Justiça, 

podendo ser encontrado na Caixa Postal 1024, Correios Shopping 
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Pantanal, s/n - Bosque da Saúde. Cuiabá-MT, nos telefones: (65) 

9242-8383 / (65) 3685-8296 e/ou no e-mail: j.ernesto.s@terra.com.br, que 

deverá servir, independentemente, de compromisso.

Intime-se o Sr. perito para, em 10 (dez) dias, informar se aceita a 

nomeação, bem como para que apresente sua proposta de horários.

Sendo aceita a nomeação e apresentada a proposta de honorários, 

intime-se a partes autora para, em 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a 

proposta de honorários, esclarecendo que os honorários serão pagos 

pela requerente.

Com a manifestação favorável ao valor dos honorários, intime-se a autora 

para, em 10 (dez) dias, efetuar o recolhimento do valor dos honorários 

periciais em conta vinculada ao Juízo.

Em seguida, remetam-se cópias dos documentos apresentados pelas 

partes e pelo Juízo, cientificando, o perito nomeado, que caso entenda 

necessário analisar outros documentos, poderá retirar os autos em carga, 

pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Após, com a apresentação do laudo, promova-se a transferência, 

mediante alvará judicial, para a conta bancária a ser indicada pelo perito.

Por fim, intimem-se, as partes, para no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestarem quanto ao laudo, voltando-me, após, para deliberar.

 Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 229662 Nr: 8844-85.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janeth Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, SECRETARIA DE 

ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEDUC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 252813 Nr: 8228-76.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro Humberto Pinto de 

Farias - OAB:19888/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos.

Trata-se de Ação de Revisão de Pensão Alimentícia c/c suspensão 

temporária de visitas proposta por Maria Conceição Alves Dantas em face 

de Elso Martins de Sousa. A parte autora fora intimada, no prazo de 15 

dias, emendar a inicial, apresentando documentos que comprovem a 

paternidade do requerido, bem como alteração na sua condição financeira. 

Transcorrido o prazo, o autor não se manifestou nos autos. Instado a se 

manifestar o Ministério Público postulou pela extinção do feito, fls. 23/24.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

Pois bem, conforme se depreende, o requerente fora intimado para que 

promovesse emenda apresentando os documentos que comprovassem a 

paternidade, bem como alteração na sua condição financeira, contudo, 

mesmo sendo concedido o prazo de 15 (quinze) dias, a aprte autora 

deixou de manifestar-se.

 Diante do não cumprimento da decisão judicial, medida que se impõe é 

declarar inepta a inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 

320, ambos do CPC.

Neste sentido:

 APELAÇÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - 

DESCUMPRIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO - Descumprida a determinação de emenda da inicial, é de rigor o 

decreto de extinção do processo, sem julgamento de mérito. REJEITADA A 

PRELIMINAR. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP – Apelação 

1213607820098260003 SP 0121360-78.2009.8.26.0003, 26ª Câmara de 

Direito Privado. Relator: Antonio Nascimento. Data de Julgamento: 

14/12/2011. Data de Publicação: 19/12/2011)

Diante do exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 485, I do Código 

de Processo Civil.

Deixo de condenar ao pagamento de custas e honorários.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.

Publique-se,

Registre-se e

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 263074 Nr: 14921-76.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Edvan Pereira, Eunice Barroso Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobens Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Indefiro o pedido de fls. 34, uma vez que já transcorreu prazo superior 

ao solicitado para apresentação dos documentos pleiteados.

2. Intime-se o autor para que, no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos 

autos a documentação exigida, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Transcorrido o prazo, sem manifestação, voltem-me conclusos para 

sentença extintiva, nos termos do art. 485. I do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 267896 Nr: 17934-83.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frank Rodrigues Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma da Costa Silva Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Ribeiro Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 23557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de Ação de execução para Entrega de Coisa Certa por Frank 

Rodrigues Ribeiro em desfavor a Djalma da Costa Silva Lopes.

O requerente trouxe pedido pela concessão dos benefícios da gratuidade 

da justiça, e ao juiz é dado perquirir sobre as condições 

econômico-financeiras, se a parte não está representada pela Defensoria 

Pública, situação em que é aplicável o dispositivo constitucional 

(gratuidade judiciária a quem comprovadamente demonstrar).

 Não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, 

quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do 

benefício. Em situação similar, o STJ decidiu:

 “Processo Civil - Assistência judiciária -Miserabilidade - Comprovação - 

Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido 

de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei. O 

benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico 

condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da 

miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial 

não conhecido.”(Resp. nº 178.244- Relator Ministro Barros Monteiro).

Tende em vista que o autor não juntou aos autos qualquer documento hábil 

a comprovar a alegada hipossuficiência, não poderá gozar dos benefícios 

da judiciária gratuita caso não traga documentos suficientes a comprovar 

seus rendimentos.

Sendo assim intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar 

a Inicial, sob pena de indeferimento do benefício, trazendo à baila 

documentos que comprovem sua hipossuficiência.
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Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 66892 Nr: 457-96.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Alves de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Vermelho Agroindustrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Holanda Tanigut 

Moura - OAB:11925/MT, BARTIRA BIBIANA STEFANI - OAB:MT - 

15.194-A, Ivan Szeligowiski Ramos - OAB:2296-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6000/MT, SEBASTIÃO CARLOS ARAUJO PRADO - OAB:10001 MT

 Assim, diante do exposto, faz-se necessário a realização de uma nova 

perícia, NOMEIO como expert do Juízo o Sr. SÉRGIO DOS SANTOS MELO, 

Perito Médico Veterinário, cadastrado no Banco de Peritos do Tribunal de 

Justiça, podendo ser encontrado na Rua da Paz, n° 584, Jardim Pioneiro, 

Rondonópolis – MT. Telefone: (66) 99648-6189 e/ou e-mail 

sergiosmmt@hotmail.com, que deverá servir, independentemente, de 

compromissoIntime-se o Sr. perito para, em 10 (dez) dias, informar se 

aceita a nomeação, bem como para que apresente sua proposta de 

horários.Havendo concordância intime-se o executado para, no prazo de 

15 (quinze) dias, realizar o depósito dos honorários em conta vinculada ao 

Juízo, podendo esta ser realizado no montante de 50% para que se inicie 

os trabalhos periciais, nos termos do art. 465, §4º do CPC.Sem prejuízo, 

intimem-se as partes para em 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a 

suspeição do perito, se for o caso; indicar assistente técnico; e 

apresentar quesitos, conforme art. 465, §1º do CPC.Em seguida, 

remetam-se ao perito nomeado, cópias dos quesitos apresentados pelas 

partes, cientificando-o que, caso entenda necessário analisar o feito, 

poderá retirar os autos em carga, pelo prazo de 10 (dez) 

dias.Apresentado o laudo, intimem-se, as partes, para no prazo comum de 

15 (quinze) dias - §1º do art. 477 do CPC -, se manifestarem, voltando-me, 

após, para deliberar.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 188935 Nr: 9430-93.2014.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kaitiro Uemura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Samuel Ozores 

Moreira do Nascimento, Renata Wardeley de Oliveira Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835, Leandro Santos Ribeiro - OAB:GO 26.067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 

5.876

 VISTOS.

Intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) dias, informar às provas 

que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento do feito 

no estado em que encontra.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 253213 Nr: 8510-17.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRdS, LCRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

A partir das informações, obtidas via sistema INFOJUD, relacionados ao 

endereço do requerido

CITE-SE os Requeridos e INTIME-SE as Requerentes – estes só na pessoa 

de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do CPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser realizada em 05 de abril de 

2018, às 14h30min pelo Centro de Conciliação desta Comarca, sob pena 

de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, 

§ 8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a 

Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do CPC).

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 234392 Nr: 12303-95.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gessica Carlos de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Diante do teor da certidão de fl. 46, promova-se a devolução da presente 

carta precatória ao juízo deprecante, após as baixas necessárias e com 

as homenagens de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 268247 Nr: 18211-02.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Freitas da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594, NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 

19.832/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, indicando o tipo de ação que pretende 

ajuizar, e bem como regularizando o polo passivo da ação, conforme o 

caso.Consigne a advertência previstas no art. 321, parágrafo único do 

CPC.Após, sanada a omissão, conclusos para apreciação da tutela 

antecipada.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Barra do 

Garças, 19 de dezembro de 2017.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 268516 Nr: 18410-24.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO RODRIGUES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Defiro a liminar requerida de busca e apreensão de um veículo marca 

Volkswagem, modelo GOL 1.0 GIV, ano fabricação 2013/2014, chassi 

9BWAA05W5EP024703, placa ONB-7484, cor branca e renavam nº 

005579085882, que se encontram em posse do requerido.2 – Defiro ao 

meirinho as prerrogativas do art. 212, §2o. do CPC. 3 – Buscado e 

apreendido, o bem deverá permanecer nesta comarca, junto ao 

depositário indicado pela autora, até o término do prazo de resposta do 

réu. 4 – Transcorrido prazo de resposta, poderá o bem ser conduzido ao 

local de interesse do autor.5 – Cite-se o réu para, querendo, no prazo de 

05 dias, purgar a mora e/ou oferecer resposta no prazo de 15 dias, art. 

3o, §§ 2o e 3o do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 
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10.913/04.6 – Para pronto pagamento, fixo honorários em 10% do valor 

dado à causa. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 269195 Nr: 449-36.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo da Silva Santarem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

 DETERMINO a digitalização integral do presente feito, devendo este ser 

enviado, via malote digital, para o Núcleo de Apoio Técnico (NAT), visando 

a emissão de parecer técnico, em relação ao caso em concreto.

 Em seguida, CONCLUSOS.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 175427 Nr: 9115-02.2013.811.0004

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMFR, ECF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECRETO A PRISÃO do executado/alimentante Edi Carlos Ramos, 

qualificado nestes autos, por 30 (trinta) dias ou até que efetue o 

pagamento das prestações alimentícias vencidas.Expeçam-se os 

competentes mandados de prisão, como requerido, que poderão ser 

suspensos em caso de pronto pagamento da totalidade da execução, 

acrescida das prestações vencidas após o ajuizamento da execução e 

não pagas, uma vez que pensão alimentícia é obrigação de trato 

sucessivo.Por fim, deve o meirinho e a autoridade policial encarregada do 

cumprimento do mandado prisional observar que, por se tratar de prisão 

de caráter civil, deve o conduzido ser recolhido em cela apropriada, ou 

seja, separadamente de criminosos comuns.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 188991 Nr: 9473-30.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nézio Coelho de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Equiparação Salarial c/c Tutela Antecipada proposta 

por Nezio Coelho de Freitas em face do Município de Barra do Garças-MT, 

todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

As fls. 67/70, o feito fora extinto, julgado improcedente o pedido inicial e 

condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios.

Ante ao inadimplemento, fora levada a protesto. Entretanto, as fls. 103 o 

autor requereu a baixa do protesto, uma vez que teria efetuado o 

pagamento.

As fls. 110 consta decisão indeferindo o pedido de cancelamento do 

protesto, sob o fundamento que é dever do devedor, depois de quitar da 

dívida, providenciar o cancelamento do protesto do título.

Ocorre que o autor tentou diversas vezes por meio de ofício encaminhado 

à Oficial Substituta do Cartório do 2º Ofício de Barra do Garças – MT, 

promover o levantamento do protesto, todavia o Cartório enviava tão 

somente certidão positiva de protesto, conforme documentos acostados 

pelo autor, fls. 112/128.

Assim, ante ao exposto defiro o pedido de expedição de ofício à 2 ª 

Serventia Notarial e de Protesto de Barra do Garças – MT, para que efetue 

o levantamento do protesto.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as anotações 

necessárias.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207030 Nr: 7787-66.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEBS, ASB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

O processo retornou concluso ao gabinete, apesar de haver decisão não 

cumprida nos autos.

Assim, cumpra-se sem delongas as determinações contidas as fls. 29.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 234997 Nr: 12748-16.2016.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruguiney Batista Cunha - 

OAB:MT 15.890

 Certifico que a audiência designada às fls. 63 não se realizará em razão 

de ser feriado nacional no dia 15/11/2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 245596 Nr: 3288-68.2017.811.0004

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otacílio Campos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva Inez 

de Almeida - OAB:7355-A-MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, 

ISABELLY FURTUNATO - OAB:21705/B, KALYNCA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO NASCIMENTO 

GONÇALVES DRUMONT - OAB:MG/ 62 626, Lourenço Gomes 

Gadêlha de Moura - OAB:21.233 - PE

 Ante ao exposto, com arrimo no art. 487, I do CPC, julgo procedente o 

pedido veiculado na peça de ingresso, para determinar ao demandado que 

apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, a documentação faltante, quais 

sejam contrato de empréstimo do cartão de crédito consignado n° 

4729102, sob pena de ser determinada a sua busca e apreensão, “ex vi” 

do disposto no art. 403 da Lei Instrumental.Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais. Sem condenação em 

honorários.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 251849 Nr: 7560-08.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. DE OLIVEIRA & SOUSA SILVA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE LIMA FERNANDES 

NETO - OAB:21536/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA
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VISTOS.

Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial em que as partes realizaram 

acordo visando pôr fim à demanda, requerendo a homologação do mesmo.

Juntaram documentos de fls.83/85.

É o Relatório

 Fundamento e Decido.

 Considerando que as partes pretendem a homologação do acordo e que o 

feito está devidamente instruído para uma eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o 

direito apresentado e o acordo entabulado pelas partes.

Por outro lado, não vislumbro interesse processual para que o feito 

permaneça suspenso até a efetivação do acordo, pois o descumprimento 

implicará em nova execução.

Diante do exposto, HOMOLOGAR O ACORDO realizado entre as partes, 

para que opere seus legais efeitos, na forma posta em juízo.

 Em consequência, julgo extinto o presente feito, com fundamento no art. 

487, III, b do Código de Processo Civil.

Certifique-se o pagamento das custas.

Após, certificado o trânsito em julgado, observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 264251 Nr: 15663-04.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Fagundes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo de Miranda, Helena Rocha da Silva 

Ferreira, Sebastiana José da Costa, Carmem Ledis Ferreira Rezende

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

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE a requerida e INTEME-SE o requerente – este só na presença 

de seu ilustre procurador (art. 334,§ 8º, do NCPC) – a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser realizada em 25 de janeiro 

de 2018,às 15h30min (MT) pelo Centro de Conciliação desta Comarca, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, § 8º, do NCPC), consignando as advertências legais, bem como 

citem-se por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, eventuais ausentes, 

incertos e desconhecidos.

2. Expeça-se mandado de citação pessoal para os confinantes, na forma 

requerida na inicial ( art246,§3º do CPC).

3. Intimem-se, via postal, para que manifestem se têm interesse na causa 

os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado. Remetam-se 

cópias da inicial e documentos.

4. Notifique-se o Ministério Público.

5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º do CPC.

6. DEFIRO o pedido de atendimento prioritário em conformidade com a lei 

10.741/03.

Cumpra-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 268332 Nr: 18284-71.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Gomes Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Defiro a liminar requerida de busca e apreensão de um veículo marca 

Volkswagem, modelo UP! MOVE UP 1.0 12V ano fabricação 2014/2015, 

chassi 9BWAG4125FT503494, placa ONX5471, cor vermelha e renavam 

nº 1000653860, que se encontram em posse do requerido.2 – Defiro ao 

meirinho as prerrogativas do art. 212, §2o. do CPC. 3 – Buscado e 

apreendido, o bem deverá permanecer nesta comarca, junto ao 

depositário indicado pela autora, até o término do prazo de resposta do 

réu. 4 – Transcorrido prazo de resposta, poderá o bem ser conduzido ao 

local de interesse do autor.5 – Cite-se o réu para, querendo, no prazo de 

05 dias, purgar a mora e/ou oferecer resposta no prazo de 15 dias, art. 

3o, §§ 2o e 3o do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 

10.913/04.6 – Para pronto pagamento, fixo honorários em 10% do valor 

dado à causa. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 57076 Nr: 917-20.2006.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elen Cristina Fonseca de Jesus, Kleber Junior Fonseca 

Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Augusto Salamoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:MT 6.456-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 Ante o exposto, face a patente ausência de prova atestando a culpa do 

requerido, e em consonância com a jurisprudência acerca do assunto, 

JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Ressarcimento por Danos 

causados por Acidente de Veículo, com base no art. 487, I do CPC. Deixo 

de condenar o autor ao pagamento das custas, haja vista a gratuidade 

deferida quando do recebimento da inicial.Condeno o autor ao pagamento 

de honorários advocatícios que fixo em 2.000,00 (dois mil reais), com 

fulcro no art. 85, §8º do Código de Processo Civil. Contudo fica suspensa 

a execução dos mesmos, em face do benefício da justiça gratuita 

concedido, em respeito ao determinado no art. 12 da Lei 1.060 

/50.Transitada em julgado, proceda-se as baixas e anotações 

necessárias, certifique-se e arquive-se o feito.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Barra do Garças, 14 de dezembro de 

2017.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 183663 Nr: 5221-81.2014.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJCeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Intime-se a parte autora, para que promova o prosseguimento do feito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

§1º do CPC.

 2. Transcorrido o prazo, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 191372 Nr: 11286-92.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ferreira dos Santos, Cleonice Martins dos 

Santos, Iraci Campos Vieira, Maria Madalena Dias Campos, Garcita Abadia 

Belem, Uvaldira Abadia Belem, Valdivina Oliveira da Silva, Valdolino Alves 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 211502 Nr: 10367-69.2015.811.0004
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Aparecida Nogueira de Araujo Lelis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Autos nº. 10367-69.2015.811.0004 – Cód. 211502

VISTOS.

Vislumbro, por ora, a presença das condições da ação e a competência 

deste juízo, decido:

I – À Distribuição para anotar se tratar de execução de sentença.

II – Após, intime-se a parte executada para que pague o valor devido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto, conforme §1º do art. 528 

do CPC, bem como incidir em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito remanescente, nos termos do artigo 523, §1º do mesmo 

dispositivo.

III – Decorrido o prazo para pagamento e não tendo ocorrido, certifique-se 

e expeça-se mandado de penhora para que sejam penhorados tantos 

bens quantos bastem para a satisfação do crédito, precedendo-se 

também a avaliação dos bens e intimando as partes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Garças, 11 de outubro de 2017.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 217428 Nr: 1292-69.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMB, PBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos.

Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c com Pedido de 

Alimentos e Regularização de Visitas, proposta por Pedro Miguel Borges 

representado por sua genitora Patrícia Borges Santos, em face de Eder 

Ribeiro Silva, todos qualificados e individualizados nos autos em epígrafe.

Às fls. 26/29 48 foi juntado o exame de investigação de vínculo genético, 

em que não houve compatibilidade com o requerido

 As fls. 40/41, o Ministério Público manifestou-se favorável à 

improcedência do pedido inicial, pugnando pela extinção nos termos do art. 

487,I do Código de Processo Civil.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista a incompatibilidade entre requerido e requerente 

comprovados pelo exame acordados em audiência de conciliação, o 

Ministério Público pleiteou pela extinção do processo alegando a 

improcedência do pedido inicial formulado pela parte requerente e sua 

representante.

 Desta feita, verificados os requisitos supramencionados, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil.

 Sem custas, ante a gratuidade da Justiça, que ora reconheço .

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 237937 Nr: 14761-85.2016.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Scheila de Jesus Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar de Almeida Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 VISTOS.

Intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) dias, informar as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento do feito 

no estado em que encontra.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 242851 Nr: 1290-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVAM, DRdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Trata-se de Execução de Alimentos, promovida por João Vitor Almeida 

Morais, representado por sua avó materna Divina Rosa de Almeida, em 

face de Fernando Dourado de Morais, todos qualificados nos autos.

O requerido devidamente citado para quitar o débito, sob pena de prisão, 

não manifestou-se nos autos, conforme certidão de fls. 26, motivo pelo 

qual a autora manifestou-se as fls. 28/28v, requerendo o prosseguimento 

da ação.

A Constituição Federal em seu art. 5º inciso LXVII assim disciplina sobre a 

prisão civil:

“Art. 5º (...)

LXVII. não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do 

depositário infiel;’

Por sua vez o Código de Processo Civil em seu art. 528, § 3º ao tratar da 

prisão civil assim dispõe:

“528, §3º. Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não 

for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial, na 

forma do §1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) 

meses.”(grifei e negritei)

Assim sendo, remetam-se os autos à contadoria para elaboração de 

cálculo, conforme pleiteado em fls. 40, apresentado o cálculo correto, com 

fundamento precípuo no art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal, 

cumulado com o art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil, DECRETO A 

PRISÃO do executado/alimentante Fernando Dourado de Morais, 

qualificado nestes autos, por 30 (trinta) dias ou até que efetue o 

pagamento das prestações alimentícias vencidas.

Expeçam-se os competentes mandados de prisão, como requerido, que 

poderão ser suspensos em caso de pronto pagamento da totalidade da 

execução, acrescida das prestações vencidas após o ajuizamento da 

execução e não pagas, uma vez que pensão alimentícia é obrigação de 

trato sucessivo.

Por fim, deve o meirinho e a autoridade policial encarregada do 

cumprimento do mandado prisional observar que, por se tratar de prisão 

de caráter civil, deve o conduzido ser recolhido em cela apropriada, ou 

seja, separadamente de criminosos comuns.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 250618 Nr: 6673-24.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNPdS, NAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Designo para o dia 29 de março de 2018, às 15h00min (MT) audiência de 

conciliação que será realizado no Núcleo de Conciliação e Mediação.

Intimem-se as partes a comparecerem, com as advertências do art. 334, § 

8º do CPC, e cientes de que nessa audiência, caso infrutífera a tentativa 
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de conciliação, as partes deverão, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentarem os pedidos de provas que pretendem produzir, 

justificando-os; sob pena de preclusão, nos moldes do art. 357 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 251631 Nr: 7421-56.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMSS, CPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Priscila Tauil Adolfo - 

OAB:MT 16.693

 VISTOS, ETC.

 1. DEFIRO o pedido de fl. 34.

2. Transcorrido o prazo de suspensão, intime-se a exequente para, em 10 

(dez) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 252479 Nr: 7968-96.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVBS, LBTC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:MT 19048

 Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

formulado pelas partes fl. 28. Em consequência, julgo extinto o presente 

feito, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo 

Civil.Deixo de condenar em custas processuais e honorários 

advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo-se as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Dispensada a 

intimação das partes, nos termos do item 5.3.6 Prov. 20/2007 

CGJ-MT.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 264251 Nr: 15663-04.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Fagundes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo de Miranda, Helena Rocha da Silva 

Ferreira, Sebastiana José da Costa, Carmem Ledis Ferreira Rezende

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

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, em cumprimento ao que determina a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, Seção 4, Item 6.4.3.1., o Advogado da parte 

autora será intimado via Diário da Justiça Eletrônico a enviar a síntese da 

petição inicial, ou sua integralidade (de arquivo do Word e não em PDF) 

para o e-mail da vara: bg.4cível @ tjmt.jus.br; a fim de possibilitar agilidade 

para expedição do edital de citação conforme determinado às fls. 43 do 

feito, tendo em vista a indisponibilidade de tempo e de servidor nesta 

Escrivania para digitação da peça preambular, face sua extensão. É o que 

me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 265059 Nr: 16209-59.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial um vez que de acordo com os requisitos legais.

2. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

3. Acolho a cota ministerial de fls. 18/19.

 4. Determino a realização de estudo psicossocial cabível ao caso, que 

deverá ser realizado pela psicóloga credenciada ao juízo, em conjunto 

com a assistente social.

 5. Proceda a intimação das profissionais, acerca da nomeação, bem como 

para realizar o estudo social, devendo apresentar relatório no prazo de 15 

(quinze) dias.

 6. Designo para o dia 03 de maio de 2018, às 14h30min (MT), audiência de 

tentativa de conciliação a ser realizada no Núcleo de Mediação.

 7. Cite-se e intime-se o requerido para, comparecer à audiência 

designada, no endereço indicado às fls. 04, salientando-se que caso não 

houver acordo, poderá o requerido contestar, desde que por intermédio de 

Advogado.

 8. Intime-se a parte autora, por intermédio de seu representante, para que 

compareça a audiência alertando-o que sua ausência importará em 

extinção e arquivamento do feito.

 9. Ministério Público para manifestação.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 266489 Nr: 17072-15.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo de Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto defiro a liminar requerida de busca e apreensão do 

veículo VW GOL 1.6, ano/modelo 2013/2014, Placa OND8376, que se 

encontra em posse do requerido.Defiro ao meirinho as prerrogativas do 

art. 212, §2o. do CPC. Buscado e apreendido, o bem deverá permanecer 

nesta comarca, junto ao depositário indicado pela autora, até o término do 

prazo de previsto no art. 3º, §1º do Decreto-lei nº 911/69. Transcorrido o 

referido prazo, poderá o bem ser conduzido ao local de interesse do 

autor. Cite-se o réu para, querendo, no prazo de 05 dias após executada 

a liminar, purgar a mora e/ou oferecer resposta no prazo de 15 dias, art. 

3º §§ 2º e 3º do Decreto-Lei 911/69 com as alterações da Lei 10.931/04.” 

Para pronto pagamento, fixo honorários em 10% do valor dado à causa. 

Cite-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Barra do Garças, 19 de 

dezembro de 2017.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 267701 Nr: 17822-17.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudina Rodrigues da Mata

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - OAB:MT 

18.258-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC, INDEFIRO O PEDIDO 

LIMINAR de antecipação de tutela, devendo o autor efetuar o pagamento 

do valor integral das parcelas vincendas conforme contratado.CITE-SE o 

Requerido e INTIME-SE o Requerente, conforme determina o art. 334 e 

seguintes do NCPC, a fim de que as partes compareçam à audiência de 

conciliação a ser realizada em 05 de abril de 2018 as 13h00 (horário de 

MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem 

em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do 

NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, o 

Requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), 
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sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do 

NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Barra do Garças, 09 de janeiro 

de 2018. FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 267782 Nr: 17863-81.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleisom Pereira de Oliveira, Breones Alves de Oliveira, 

Francisco Alves de Oliveira Junior, Elker Jessika Rosa Porfirio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Luzimar de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON NUNES RODRIGUES - 

OAB:42432/DF, João Batista Cardoso Rodrigues - OAB:56358/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Requerem os autores seja concedida liminar para que seja deferido o 

bloqueio das contas bancárias da meeira, a qual era movimentada 

conjuntamente pelo falecido e o bloqueio do imóvel que seria de 

propriedade da requerida mas que integraria o patrimônio a ser 

partilhado.Para o deferimento da tutela de urgência, necessário se mostra 

a comprovação dos requisitos insertos no art. 300 do CPC/15. Entendo 

que os autores, ao menos neste momento processual, não lograram êxito 

em demonstrar a plausibilidade do direito alegado e nem mesmo o perigo 

da demora, motivo pelo qual INDEFIRO os pedidos de antecipação da 

tutela.CITE-SE a Requerida para que preste as contas ou oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determinar o art. 550 

do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Barra do Garças, 08 de janeiro de 2017.Francisco Ney 

GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 268247 Nr: 18211-02.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Freitas da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594, NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 

19.832/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fulcro nos artigos 297 c/c art. 300, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar pleiteada para determinar que o 

requerido limite os descontos na contracorrente da autora à margem 

consignável  prev is ta na espécie,  res t i tu indo o  sa ldo 

remanescente.Intime-se a parte requerida da presente decisão, devendo a 

mesma providenciar o cumprimento da medida no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de ser aplicado o disposto no art. 537 do CPC. Verifico estarem 

presentes os requisitos necessários para a inversão do ônus da prova 

face a hipossuficiência da parte autora, o que o faço com fulcro no art. 1º 

e 6º, inc. VIII da supramencionada legislação.Decorrido o prazo acima, 

desde já fixo a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso 

no caso de descumprimento da obrigação, até o limite de R$ 10.000,00 

(dez mil reais).CITE-SE o Requerido e INTIME-SE a Requerente, conforme 

determina o art. 334 e seguintes do NCPC, a fim de que as partes 

compareçam à audiência de conciliação a ser realizada em 12 de abril de 

2018, às 13h00min (horário de MT) pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, o Requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). 

Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Barra do 

Garças, 11 de janeiro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 168614 Nr: 357-34.2013.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ludmilla Sousa Aguiar, Lais Kelly Sousa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Dayne Almeida Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio de Freitas Moraes - 

OAB:GO 21.287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 VISTOS.

Trata-se de Execução de Alimentos interposta por Ludmilla Sousa Aguiar, 

em face de Emerson Dayne Almeida Aguiar.

As fls. 126/168, a exequente informou que o genitor não está efetuando o 

pagamento do débito alimentar, pleiteando decretação da prisão civil do 

executado.

 O Ministério Público manifestou pela não intervenção, fls. 169/170.

Assim, intime-se a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias, juntar 

cálculo do débito atualizado.

Com a juntada do Calculo Atualizado, intime-se o executado Emerson 

Dayne Almeida Aguiar, para em 03 (três) dias, pagar, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, art. 528 do CPC, sob pena de 

protesto, conforme §1º do artigo retro, e decretação de sua prisão civil, 

consoante §3º do mesmo dispositivo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 176469 Nr: 10449-71.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisca Lemos C. Manfio - 

OAB:GO 12.279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

 VISTOS.

1. Verificando os autos nota-se que o Juízo da Comarca de Aragarças - 

GO declinou da competência do feito, com base no requerente residir 

nessa comarca e também ter nesse juízo ação cautelar anteriormente 

ajuizada.

2. Nos termos do art. 64 do CPC impõe-se o aproveitamento dos atos 

processuais já praticados, ainda que em juízo incompetente.

3. Intime-se a parte autora, para que promova o prosseguimento do feito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

§1º do CPC.

 4. Transcorrido o prazo, voltem-me conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 178215 Nr: 51-31.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Satélite Engenharia e Reflorestamento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:OAB/SP 107.414, MARIA LÚCIA GOMES - OAB:OAB/SP 

84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charlene Dela Libera Duarte 

Siqueira - OAB:GO/28920, Vitor Chaves Siqueira Duarte - OAB:GO 

27.148

 VISTOS.

Defiro o pedido de fl. 190, determinando a suspensão do feito pelo prazo 

de 60 (sessenta) dias.

Transcorrido o prazo de suspensão, intime-se o requerente para, em 10 

(dez) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

Com a manifestação, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 179469 Nr: 1464-79.2014.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ellis Modas Confecções & Calçados Ltda - Me, Libia 

Saadeh Rajih Badaiwi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran / MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso, HDI Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Alves Martins 

Jacarandá - OAB:OAB/MT 10.827, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5.746/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 VISTOS.

1. Intime-se a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias manifestar 

acerca da petição de fls. 210.

2. Transcorrido o prazo, com a manifestação, voltem-me para deliberar.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 183750 Nr: 5294-53.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Eurípedes Furtado de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso, 

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - Detran MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS.

Intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) dias, informar as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento do feito 

no estado em que encontra.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 192074 Nr: 11742-42.2014.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viviane Dias dos Santos

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

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. DEFIRO o pedido retro.

2. Os autos deve permanecer em cartório, pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, a contar da data do protocolo.

3. Transcorrido o prazo de suspensão, intime-se a requerente para, em 10 

(dez) dias, para requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208275 Nr: 8480-50.2015.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Araújo Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliene Maria Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luís de Jesus Laurindo 

- OAB:MT 18.483-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210091 Nr: 9611-60.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdSBS, AFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 quitou totalmente o débito, motivo pelo qual, decreto a prisão civil do 

mesmo em conformidade com a Constituição Federal em seu art. 5º inciso 

LXVII:“Art. 5º (...)LXVII. não haverá prisão civil por dívida, salvo a do 

responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação 

alimentícia e a do depositário infiel;’Por sua vez o Código de Processo Civil 

em seu art. 528, § 3º ao tratar da prisão civil assim dispõe:“528, §3º. Se o 

executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o 

juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial, na forma do §1º, 

decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses.”(grifei e 

negritei)Assim sendo, remetam-se os autos à contadoria para elaboração 

de cálculo, conforme pleiteado em fls. 70/71, apresentado o cálculo 

correto, com fundamento precípuo no art. 5º, inciso LXVII, da Constituição 

Federal, cumulado com o art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil, 

DECRETO A PRISÃO do executado/alimentante LINDOMAR FRANCISCO 

DOS SANTOS, qualificado nestes autos, por 30 (trinta) dias ou até que 

efetue o pagamento das prestações alimentícias vencidas.Expeçam-se os 

competentes mandados de prisão, como requerido, que poderão ser 

suspensos em caso de pronto pagamento da totalidade da execução, 

acrescida das prestações vencidas após o ajuizamento da execução e 

não pagas, uma vez que pensão alimentícia é obrigação de trato 

sucessivo.Por fim, deve o meirinho e a autoridade policial encarregada do 

cumprimento do mandado prisional observar que, por se tratar de prisão 

de caráter civil, deve o conduzido ser recolhido em cela apropriada, ou 

seja, separadamente de criminosos comuns.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212747 Nr: 11096-95.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LON, GOdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.Trata-se de Execução de Alimentos, promovida por Lucas 

Oliveira Nascimento, representado por sua genitora Sra. Graciene Oliveira 

do Nascimento, em face de Jamilton de Oliveira Leite, todos qualificados 

nos autos.O requerido devidamente citado para quitar o débito, sob pena 

de prisão, não manifestou-se nos autos, conforme certidão de fls. 29, 

motivo pelo qual a autora manifestou-se as fls. 59/59v, requerendo o 

prosseguimento da ação.A Constituição Federal em seu art. 5º inciso LXVII 

assim disciplina sobre a prisão civil:“Art. 5º (...)LXVII. não haverá prisão 

civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e 

inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;’Por sua vez 

o Código de Processo Civil em seu art. 528, § 3º ao tratar da prisão civil 

assim dispõe:“528, §3º. Se o executado não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o 

pronunciamento judicial, na forma do §1º, decretar-lhe-á a prisão pelo 

prazo de 01 (um) a 03 (três) meses.”(grifei e negritei)Assim sendo, 

remetam-se os autos à contadoria para elaboração de cálculo, conforme 

pleiteado em fls. 59v, apresentado o cálculo correto, com fundamento 

precípuo no art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal, cumulado com o 

art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil, DECRETO A PRISÃO do 

executado/alimentante Lucas Oliveira Nascimento, qualificado nestes 

autos, por 30 (trinta) dias ou até que efetue o pagamento das prestações 
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alimentícias vencidas.Expeçam-se os competentes mandados de prisão, 

como requerido, que poderão ser suspensos em caso de pronto 

pagamento da totalidade da execução, acrescida das prestações 

vencidas após o ajuizamento da execução e não pagas, uma vez que 

pensão alimentícia é obrigação de trato sucessivo.Por fim, deve o meirinho 

e a autoridade policial encarregada do cumprimento do mandado prisional 

observar que, por se tratar de prisão de caráter civil, deve o conduzido 

ser recolhido em cela apropriada, ou seja, separadamente de criminosos 

comuns.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 249408 Nr: 5786-40.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO AILTON DA CUNHA - 

OAB:22.489

 VISTOS.

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos, proposta por Rayllson Henrique 

Ferreira, em desfavor de Luís Felipe Miothi Baros representado por sua 

genitora Ana Carolina Miothi Ribeiro, todos devidamente qualificados e 

individualizados nos autos em epigrafe.

1. O processo não enseja julgamento, para ser declarado extinto ou, 

conhecido diretamente o pedido da parte autora, tendo em vista o seu 

estado.

2. O requerido foi devidamente citado, apresentando contestação no 

prazo legal, (fls. 40/93).

3. Às fls. 98/102, foi apresentada impugnação à contestação pelo autor.

 4. As partes são legitimas e o processo até o momento, não apresenta 

vício ou qualquer irregularidade que enseje providências desse Juízo.

5. Ante o exposto dou por saneado o presente feito sendo que entendo 

que a causa não está suficiente madura para o proferimento de sentença, 

nos moldes estabelecidos pelo art. 355 do Código de Processo Civil.

6. Deste modo, defiro a produção de prova testemunhal requerida, 

conforme autoriza o art. 278 do CPC e designo audiência de instrução e 

julgamento a ser realizada no dia 04 de abril de 2018, às 17:00 horas.

 8. Intimem-se as partes a apresentarem rol de testemunhas cuja oitiva se 

pretende, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta decisão, 

sob pena de restar precluso tal direito.

9. Defiro o apensamento do processo de execução de alimentos de nº 

11411-60.2014.811.0004, código nº 191542 que tramita na 2ª Vara Cível 

desta Comarca.

10. Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento 

verdadeiro princípio constitucional processual, inserido pela Emenda 

Constitucional 45, de se assegurar economia e celeridade por meio de 

tentativa da conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na 

mesma ocasião da audiência acima designada será oportunizada as 

partes nova tentativa de conciliação.

11. Intimem-se.

12. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 250776 Nr: 6794-52.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdSPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 Ante ao exposto, decido:1. Nos termos do art. 64 do CPC impõe-se o 

aproveitamento dos atos processuais já praticados, ainda que em juízo 

incompetente. 2. Indefiro a justificativa apresentada pelo executado, pelos 

fundamentos acima expostos.3. Intime-se a parte autora para no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito.4. Decreto a 

prisão civil do executado, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ou até o 

pagamento do débito alimentar consoante cálculo a ser apresentado.5. 

Expeça-se o devido mandado de prisão civil, observando-se o endereço 

constante na inicial, devendo o preso permanecer separado dos presos 

comuns.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 252745 Nr: 8181-05.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .”Assim sendo, remetam-se os autos à contadoria para elaboração de 

cálculo, conforme pleiteado em fls. 36/36v, apresentado o cálculo correto, 

com fundamento precípuo no art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal, 

cumulado com o art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil, DECRETO A 

PRISÃO do executado/alimentante José Airton da Silva Moura, qualificado 

nestes autos, por 30 (trinta) dias ou até que efetue o pagamento das 

prestações alimentícias vencidas.Expeçam-se os competentes mandados 

de prisão, como requerido, que poderão ser suspensos em caso de 

pronto pagamento da totalidade da execução, acrescida das prestações 

vencidas após o ajuizamento da execução e não pagas, uma vez que 

pensão alimentícia é obrigação de trato sucessivo.Por fim, deve o meirinho 

e a autoridade policial encarregada do cumprimento do mandado prisional 

observar que, por se tratar de prisão de caráter civil, deve o conduzido 

ser recolhido em cela apropriada, ou seja, separadamente de criminosos 

comuns.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 268178 Nr: 18173-87.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Romanato, Eliana Moreira da Silva Romanato, 

Universo Intimo Indústgria e Comércio de Vestuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Martins do Carmo, Eduardo Alves de 

Moura, Banco Bradesco S/A da Comarca de Campo Grande, Iramaia 

Agropecuária Eireli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Di Lorenze Victorino dos 

Santos Ronqui - OAB:125.406/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em havendo conexão entre as ações, considera-se competente aquele 

que efetuou o primeiro despacho de cunho citatório, nos termos do artigo 

106 c/c o artigo 219, ambos do anterior Código de Processo Civil. Posto 

isso, declino da competência ao Juízo da 3ª Vara Cível desta 

Comarca.Esgotada a via recursal, remetam-lhe os autos com as 

anotações e baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 11 de 

janeiro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 268245 Nr: 18209-32.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço Lopes Ortega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fulcro nos artigos 297 c/c art. 300, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a suspensão provisória da 

exigibilidade do crédito tributário do ITR dos exercícios 2017 e seguintes 

referente ao imóvel objeto desta ação. Nos termos do art. 256, I, Cite-se e 

intime-se o requerido, por meio de edital com o prazo de 30 (trinta) dias, 

decorrido o prazo sem que o requerido se manifeste desde já nomeio 

como curador a Defensoria Pública desta Comarca.Cite-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Barra do Garças, 10 de janeiro 

de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito
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1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 84730 Nr: 7927-47.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welita Borges do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Trata-se de executivo de pena onde o reeducando Welita Borges do 

Nascimento, cumpre pena em regime semiaberto sob monitoramento 

eletrônico.

Por meio da Defensoria Pública, às fls. 703/706, requereu a concessão de 

saída temporária para que possa comparecer no núcleo da Defensoria 

Pública na Comarca de Água Boa – MT, conforme documentos arrolados, 

no dia 31.01.2018, com retorno em 01.02.2018.

É informado endereço de residência em que a reeducanda manterá 

repouso noturno.

Instado, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido.

Colhe-se dos autos que o recuperando cumpre pena em regime 

semiaberto mediante condições.

Dessa forma, atento aos artigos 122 e 123 da Lei 7.210/84, verifica-se 

que o recuperando preenche os requisitos necessários para a 

concessão.

Portanto, autorizo a reeducanda Welita Borges do Nascimento à dirigir-se 

para a Comarca de Água Boa – MT, pelo prazo requisitado.

Oficie-se a central de monitoramento informando acerca da autorização.

Transcorrido o prazo estabelecido, a reeducanda deverá se apresentar 

novamente neste Juízo informando seu retorno.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 258105 Nr: 11561-36.2017.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izes Ariel Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 Em 18.12.2017, às 14h00min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco. Ausente a reeducanda. Após o MM Juiz decidiu: “1. Diante do 

documento de fls. 67, retiro a obrigação do monitoramento eletrônico. 2. 

Intime-se a central para exclusão do monitoramento. 3. Arquive-se.” Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado 

por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 89501 Nr: 3406-25.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio de Oliveira Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Não havendo impugnação pela acusação ou Defesa, homologo o 

cálculo de fl. 40.

2. Remeta-se cópia do cálculo ao reeducando, na forma do art. 41, inciso 

XVI, da LEP.

3. Aguarde-se o regular cumprimento da pena.

4. Havendo postulação, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 224482 Nr: 5610-95.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Lemes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Trata-se de executivo de pena em desfavor do reeducando 

Wanderson Lemes de Souza, por condenação à pena de 01 (um) ano de 

reclusão e em 10 (dez) dias multas.

2. Em atenção à folha de antecedentes do réu, descoube qualquer 

possível substituição da pena.

3. Em sede de audiência admonitória, foram fixadas as condições para o 

cumprimento atinentes ao regime aberto (fls. 27-27/v).

 4. Conforme formulário de comparecimento à fl. 03-A o reeducando 

cumpriu integralmente a condição fixada em fls. 27-27/v.

 5. O Ministério Público, em fl. 44, postulou pela declaração de extinção da 

pena do reeducando, pelo que acolho o pedido ministerial e declaro extinta 

a pena privativa de liberdade de Wanderson Lemes de Souza.

 6. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 247869 Nr: 4784-35.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Evangelista Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1.Ante o documento de fl. 108, vistas às partes para postularem o que 

entender de direito.

2.Após, conclusos.

3.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 253934 Nr: 8916-38.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Alves da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 Decisão

Autos de cód. 253934

 1. Não apresentadas matérias defensivas de mérito, não alegadas 

justificações, tampouco preliminares e nem apresentados documentos, 

confirmo o recebimento da denúncia.

2. Designo instrução e julgamento para o dia 11.01.2018 às 13h.

3. Intimem-se, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 39804 Nr: 1581-22.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtenir Gonçalves da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls. 770.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 165497 Nr: 7591-04.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elielmo Elias da Silva Hussein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Leonardo Cantuário 
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de Abreu - OAB:21440/MT

 1.Mantenho a regressão cautelar do reeducando decretada à fl. 413, eis 

que no curso do cumprimento da pena em regime semiaberto praticou 

novo fato definido como crime, estando ele inclusive preso nos autos da 

ação penal de cód. 254371, conforme inteligência da Súmula nº. 526, do 

Superior Tribunal de Justiça.

2.Com a prolação de sentença nos autos da ação penal de cód. 254371, 

retornem-me os autos para análise de eventual regressão definitiva.

3.Determino a inclusão no cálculo a título de detração imprópria, o período 

de 01.09.2016 (fl. 358) a 27.01.2017 (fl.363), no qual o reeducando esteve 

preso cautelarmente na comarca de Aragarças e posteriormente 

absolvido.

4.Homologo 84 (oitenta e quatro) dias trabalhados pelo reeducando (fl. 

435), e declaro remidos 28 (vinte e oito) dias, os quais deverão ser 

incluídos no novel cálculo, nos termos do art. 128, da LEP.

5.Atualize-se o cálculo observando-se as disposições supramencionadas, 

incluíndo-se como data-base o dia 12.07.2017 (fl. 411).

6.Após, vistas ao Ministério Público e à Defesa.

7.Não havendo impugnação, remeta-se cópia ao reeducando nos termos 

do art. 41, XVI, da LEP.

8.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 171400 Nr: 4106-59.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janito Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Conforme item 2 de decisão aportada em fl. 103, designou-se audiência 

para a oitiva de Luís Fernando da Silva, na data de 16.05.2018, às 

15hr30min.

2. Contudo, em análise dos autos, aufere-se a realização do ato acima 

narrado na data de 07.12.2017, deste modo, determino o cancelamento de 

audiência datada para 16.05.2018, por todo o exposto.

3. Cumpra-se item 1 de decisão aportada em fl. 109.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 200679 Nr: 4186-52.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailson Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Trata-se de executivo de pena em desfavor do reeducando Ailson 

Gomes da Silva, por condenação à pena de 08 (oito) meses de detenção e 

em 60 (sessenta) dias multas.

2. Em atenção ao art. 44 do Código Penal, houve a conversão da pena 

privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, quais sejam 

prestação pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e prestação 

de serviço à comunidade no montante de uma hora por dia de 

condenação.

3. Em sede de audiência admonitória, foram fixadas as condições para o 

cumprimento das penas substituídas (fls. 62/62-v).

 4. Conforme formulário de comparecimento e comprovantes de 

pagamentos (fls. 03-A, 65 e 70) o reeducando cumpriu integralmente a 

condição fixada em fls. 62/62-v.

 5. O Ministério Público, em fl. 104-v, postulou pela declaração de extinção 

da pena do reeducando, pelo que acolho o pedido ministerial e declaro 

extinta a pena restritiva de direitos de Ailson Gomes da Silva.

 6. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 224481 Nr: 5609-13.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonnathan José Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584

 Em 18.12.2017, às 14h00min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, e a advogada Ana Karla Brandi Hohlenverger. Presente o 

reeducando. Realizada a justificativa. O Ministério Público manifestou pela 

manutenção do regime semiaberto e alteração de data base para 

progressão ao regime aberto. A defesa pugna pelo acolhimento da 

justificativa. Após o MM Juiz decidiu, em áudio, recrudescendo o regime 

semiaberto, devendo o recuperando cumpri as condições de fls. 75/76, 

acrescentando, além das condições já impostas em audiência admonitória, 

o comparecimento, ao curso de extensão ministrado pela psicóloga 

Denyse Bomtempo Vieira, na sala 305, às 13h00min, dos sábados, na 

Univar; determinando ainda novo cálculo, fixando a data base 19.10.2017, 

incluindo o mês de 11/2017 como interrupção, bem como decote de 56 

dias da remissão, intimando o reeducando à comparecer imediatamente na 

cadeia pública para ser inserida a monitoração eletrônica. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 229423 Nr: 8702-81.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Pereira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Trata-se de executivo de pena onde a reeducanda Cristiane Pereira 

Borges cumpre pena em regime aberto.

Por meio de sua defesa técnica, à fl. 48, requereu a concessão de saída 

temporária para que a reeducanda possa se deslocar até a cidade de 

Querência/MT pelo período de 20 de dezembro de 2017 a 25 de janeiro de 

2018.

Instado, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido, 

consignando que por se tratar de regime aberto, é caso de mera 

autorização e não de saída temporária.

Acompanho o parecer ministerial e autorizo a reeducanda Cristiane Pereira 

Borges a visitar sua família pelo período informado à fl. 48.

Transcorrido o prazo estabelecido, a recuperanda deverá se apresentar 

novamente neste Juízo informando seu retorno.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 230714 Nr: 9555-90.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roni Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 1. Trata-se de executivo de pena em desfavor do reeducando Roni Alves 

dos Santos, por condenação à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias 

de detenção.

 2. Conforme fls. 04 e 44/45, o reeducando cumpriu integralmente as 

condições fixadas em fls. 40/41.

 3. O Ministério Público, em fl. 46-v, postulou pela declaração de extinção 

da pena do reeducando, pelo que acolho o pedido ministerial e declaro 

extinta a pena privativa de liberdade de Roni Alves dos Santos.

 4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 264844 Nr: 16076-17.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Alves Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA DE SOUSA NOBRE - 

OAB:MG 136.343, Larissa Mariano de Castro Silva - OAB:MT 19.349

 CERTIDÃO
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Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls. 29.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 16533 Nr: 337-73.1995.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILEMON FIRMINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908

 2. Fundamentação

Da análise dos autos, apura-se que os fatos se deram na data de 

20.08.1993, nesta Comarca. Por sua vez, a denúncia foi recebida em 

22.09.1995.

 De mais a mais, conforme relatado, os presentes autos foram suspensos 

em virtude da não localização do réu, conforme decisão proferida em 

18.07.1997, em fl. 47:

“Determino a suspensão do processo e do curso prescricional em relação 

ao acusado Filemon Firmino Ferreira, com fundamento no art. 366, do 

Código de Processo Penal, ante sua citação editalícia.”

Mister salientar que, com a promulgação da Lei n° 9.271/1996, o art. 366 

passou a ter efeito suspensivo no prazo do curso prescricional do 

processo. Contudo, necessário é observar a natureza híbrida desta 

norma, vez que se trata de direito material, legislando acerca de 

prescrição punitiva, e de direito processual, suspensão do processo, 

sendo irretroativa, forte ao princípio constitucional da irretroatividade da lei 

mais severa.

Assim sendo, observa-se que a decisão qual decretou a suspensão do 

curso prescricional não teve o condão de suspender a prescrição nestes 

autos, vez que o fato deu-se em período anterior à alteração do art. 366 

do CPP, na data de 20.08.1993.

 Deste modo, temos que a pena máxima abstrata para o delito perpetrado 

pelo réu é de 08 (oito) anos de reclusão, tendo como prazo de prescrição 

12 (doze) anos, em ciência ao art. 109, III do Código Penal.

Assim sendo, transcorridos 22 (vinte e dois) anos desde o recebimento da 

denúncia, data do último marco da interrupção da prescrição, decreto 

extinta a punibilidade do réu Filemon Firmino Ferreira, com fulcro ao art. 

107, IV do Código Penal.

3. Dispositivo

a) Declaro extinta a punibilidade do réu Filemon Firmino Ferreira, diante da 

prescrição da pretensão punitiva.

b) Arquivem-se os presentes autos com as devidas baixas necessárias;

c) Expeça-se o necessário;

d) Imtimam-se, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 85453 Nr: 8585-71.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Bertholdo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Trata-se de executivo de pena em desfavor do reeducando Osvaldo 

Bertholdo Ferreira, por condenação à pena de 02 (dois) anos de reclusão 

e 24 (vinte e quatro) dias multas.

2. Em atenção ao art. 44, § 2º do Código Penal, houve a conversão da 

pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, quais sejam 

prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos.

3. Em sede de audiência admonitória, foram fixadas as condições para o 

cumprimento das penas substituídas, bem como da pena de multa (fls. 36).

 4. Conforme cálculo de pena em fl. 97, formulário de comparecimento às 

fls. 08-A/8-D e comprovantes de pagamento às fls. 38/39, 42, 45, 64/65 e 

87/93 o reeducando cumpriu integralmente a condição fixada em fl. 36.

 5. O Ministério Público, em fl. 106-v, postulou pela declaração de extinção 

da pena do reeducando, pelo que acolho o pedido ministerial e declaro 

extinta a pena restritiva de direitos de Osvaldo Bertholdo Ferreira.

 6. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 175161 Nr: 8763-44.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adejar Nardes Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 Trata-se de executivo de pena onde o reeducando Adejar Nardes 

Macedo cumpre pena em regime semiaberto sob monitoramento eletrônico.

 Às fls. 292/295, o reeducando pugna pela retirada da tornozeleira 

alegando que precisa deslocar-se até a cidade de Araguaiana/MT após 

seu horário de trabalho para cuidar de seu pai já idoso e enfermo.

 Alternativamente, pugna pela alteração o horário de recolhimento noturno 

e pela liberação para saída diurna nos fins de semana.

 Apresentou os documentos de fls. 296/317

O Ministério Público, às fls. 318/319 pugnou pelo indeferimento do pedido 

de retirada da tornozeleira e da alteração do horário, visto que o 

recuperando já é beneficiado por cumprir pena utilizando tornozeleira 

eletrônica, diante da inércia do Estado. Quanto ao pedido de liberação dos 

fins de semana, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento, 

mantendo-se o recolhimento noturno.

Neste comenos, acolho o parecer ministerial, indefiro o pedido de retirada 

da tornozeleira bem como o pedido de alteração do horário fixado para 

recolhimento noturno.

Outrossim, defiro o pedido de liberação diurna aos fins de semana, 

devendo o reeducando recolher-se em seu domicílio das 20h às 05h.

Intimem-se, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 245370 Nr: 3099-90.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olavo Luiz de Arruda - 

OAB:23773/MT

 Elabore-se cálculo com data-base em 04.11.2017, alterando o regime para 

semiaberto.Julgo prejudicado o recurso de fls. 48/52, eis que a pretensão 

nele deduzida foi contemplada nesta decisão que incluiu no cálculo as 

remições pelo trabalho, estudo e leitura de fls. 42, 57/61, bem como 

promoveu o reeducando ao regime semiaberto, com exceção da não 

aplicação do § 5º, do art. 126, da Lei nº. 7.210/84. Logo, há superveniente 

perda do objeto da pretensão recursal.Intime-se a vítima na forma do art. 

201, § 2º, do CPP;Intimem-se o réu, a Defesa (DJE) e o Ministério Público. 

Cumpra-se com urgência.Barra do Garças, 18.12.2017Douglas Bernardes 

RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 19576 Nr: 617-68.2000.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Trata-se de executivo de pena onde o reeducando Gilmar Alves 

Ferreira cumpre pena em regime semiaberto sob monitoramento eletrônico.

2. Ante a manifestação da Defesa às fls. 595/596, e o requerimento 

ministerial de fl. 598, solicitem-se, ao Setor de Monitoramento Eletrônico, 

informações a respeito de eventual defeito na tornozeleira do reeducando, 

bem como a atual situação de seu monitoramento.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 152139 Nr: 2735-31.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriel Limas Barcellos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 3.Dispositivoa)Regrido cautelarmente o reeducando ao regime 

fechado;b)Expeça-se mandado de prisão em desfavor do reeducando, 

com validade até 17.12.2037, quando então restará extinta a pretensão 

executória pela prescrição.c)Expedido o mandado, remeta-se ao arquivo 

provisório até a prisão, comparecimento espontâneo, ou 

prescrição.d)Cumprido o mandado, seja o reeducando apresentado, de 

imediato, para audiência de custódia.e)Intimem-se, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 70757 Nr: 4112-76.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Kleyton Lima de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 3.Dispositivoa)Regrido cautelarmente o reeducando ao regime 

fechado;b)Expeça-se mandado de prisão em desfavor do reeducando, 

com validade até 17.12.2025;c)Designo audiência de justificação para o 

dia 11.01.2018, às 15h30min.d)Oficie-se à Cadeia Pública para a 

apresentação do reeducando na data supra;e)Intimem-se, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 103863 Nr: 8866-56.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Higino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Trata-se de executivo de pena em face de Matheus Sousa Cavalcante, 

nascido em 16.03.1996, ostentando uma guia de execução penal:

 a) Guia de fl. 09-09v, estampando condenação à pena de 06 (seis) anos 

de reclusão, por infração ao art. 213, caput, com redação dada pela Lei. 

12.015/09, tendo o crime ocorrido em 24.04.2010, com prisão cautelar 

entre 30.04.2010 até 19.10.2010;

 O reeducando foi promovido para o regime semiaberto em 14.09.2012 (fls. 

142/145), à ser cumprido em casa do albergado e comparecimento mensal 

em Juízo.

 Em decisão de fl. 251, foi concedida a progressão do reeducando para o 

regime aberto, na data de 28.11.2013, condicionada ao comparecimento 

mensal em Juízo, bem como da manutenção de endereço atualizado.

 Quando da intimação de novo cálculo de pena, sobreveio à notícia de que 

o reeducando estaria em local incerto e não sabido, conforme certidão de 

fl. 273:

“CERTIFICO E DOU FÉ que em cumprimento, dirigi-me ao endereço 

mencionado e não foi possível intimar o acusado FERNANDO HIGINO DA 

SILVA por não o encontrar. No endereço reside, há oito anos, a Sra. Vera 

Lúcia de Moura, que informou ter adquirido imóvel dos pais de Fernando, 

nada mais.”

Intimada a Defensoria Pública para apresentar paradeiro do reeducando, 

em documento de fl. 274, tem-se a negativa de novas informações sobre 

seu atual endereço:

“Informa que, em contato via telefone com a genitora do reeducando, a 

senhora Neia Savogin da Silva, informou que desconhece o endereço 

atual do filho, que desde 15 de setembro do corrente ano não teve mais 

notícias dele.”

Instado a se manifestar, o Ministério Público requer seja deferida a 

suspensão cautelar do regime de cumprimento de pena, com a expedição 

de mandado de prisão.

Não há prova de manutenção de vínculo do reeducando com esta 

comarca.

Do exposto, remeta-se os autos ao juízo da condenação, isto é, Comarca 

de Água Boa – MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 179651 Nr: 1617-15.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Vieira de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Trata-se de execução penal onde o reeducando Lucas Vieira de 

Castro cumpre pena de em regime fechado.

2. Considerando que o documento de fl. 264, noticia que o reeducando se 

encontra preso cautelarmente na Comarca de Manaus/AM, solicite-se 

anuência do referido juízo para remessa do executivo de pena.

3. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias, após a comunicação do aludido 

juízo, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 241455 Nr: 270-39.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Rosa de Oliveira, Dennis Alberto Soares 

e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166, Pablo Leonardo Cantuário de Abreu - 

OAB:21440/MT, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 1. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 150077 Nr: 9717-95.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Honda dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 3.Dispositivoa)Regrido cautelarmente o reeducando ao regime 

fechado;b)Expeça-se mandado de prisão em desfavor do reeducando, 

com validade até 17.12.2025, quando então restará extinta a pretensão 

executória pela prescrição.c)Expedido o mandado, remeta-se ao arquivo 

provisório até a prisão, comparecimento espontâneo ou 

prescrição.d)Cumprido o mandado, seja o reeducando apresentado, de 

imediato, para audiência de custódia.e)Intimem-se, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 197622 Nr: 2271-65.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Carvalho Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584

 1. Trata-se de executivo de pena em que o reeducando Romildo Carvalho 

Cardoso cumpre pena em regime fechado.

2. A Defesa, às fls. 175/177, requer a retificação do cálculo sob o 

argumento de não foi computado tempo de prisão provisória.

3. Instado a se manifestar, o Ministério Público alegou que não encontra 

erro no cálculo de pena. Entretando, para que não se tenha dúvida, 

requereu seja certificado pelo analista o cômputo da detração no cálculo 

de fl. 173.

4. Acompanho o parecer ministerial e determino seja certificado pelo 

analista se houve cômputo da detração no cálculo de fl.173

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 212160 Nr: 10775-60.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Teixeira Diniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0
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 3.Dispositivoa)Regrido cautelarmente o reeducando ao regime 

fechado;b)Expeça-se mandado de prisão em desfavor do reeducando, 

com validade até 17.12.2029, quando então restará extinta a pretensão 

executória pela prescrição.c)Expedido o mandado, remeta-se ao arquivo 

provisório até a prisão, comparecimento espontâneo, ou 

prescrição.d)Cumprido o mandado, seja o reeducando apresentado, de 

imediato, para audiência de custódia.e)Intimem-se, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 247052 Nr: 4268-15.2017.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laerte Rubens de souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erika Sousa Nobre - OAB:MG 

136.343

 Decisão

Autos de cód. 247052

1. Aguarde-se resposta ao ofício de fl. 26.

2. Cumpra-se.

Barra do Garças, 05.12.2017

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 238131 Nr: 14924-65.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Samuel Correia dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Vistas ao Ministério Público ante a manifestação de fls. 645.

2. Após, concluso.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 260364 Nr: 13208-66.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Cândido de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Ante a manifestação de fl. 102, designo audiência para o interrogatório 

do réu Leonardo Cândido de Sousa para o dia 11/01/2018, às 16h00 

(horário local)

2. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217679 Nr: 1451-12.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCAS FERREIRA LIMA, Cpf: 

06827989160, Rg: 6589477, Filiação: Valeria Ferreira Lima e Lucas 

Ferreira Lima, data de nascimento: 08/11/1997, brasileiro(a), natural de 

Goiânia-GO, solteiro(a), serralheiro/ servente, Telefone 99247-1722. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Art. 157, caput, e art. 299, caput na forma do art 69, 

todos do Código Penal.

Despacho: DecisãoAutos 217679 1)Expeça-se carta edital de citação 

conforme requerido pelo Parquet em parecer ministerial de fl. 

51.2)Cumpra-se.Barra do Garças, 06.11.2017Douglas Bernardes 

RomãoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Alves Rezende, 

digitei.

Barra do Garças, 09 de janeiro de 2018

Adriana Antônia de Rezende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 262279 Nr: 14408-11.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Aparecida Garcia Morais, Allan Alves 

Sousa, Reginaldo Jacinto de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461, Geancarlus de Souza Guterre - OAB:GO-35.193, 

Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035

 1. Intime-se o réu Reginaldo Jacinto de Sousa pessoalmente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente defesa, informando que, se não o 

fizer, será nomeada a defensoria pública.

2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 264387 Nr: 15754-94.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Júnior Brito da Silva, Osmarino 

Teodoro de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Não apresentadas matérias defensivas de mérito, não alegadas 

justificações, tampouco preliminares e nem apresentados documentos, 

confirmo o recebimento da denúncia.

2. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22/01/2018 às 

16h30min (horário local).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 268454 Nr: 18355-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keslley Moreira de Souza Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 (...) Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória 

postulado pelo requerente KESLLEY MOREIRA DE SOUZA SANTANA, 

mantendo a sua prisão preventiva.

Considerando que a presente decisão fora proferida no decorrer do 

plantão forense, onde sabidamente a força de trabalho é diminuta, o 

acesso aos sistemas informatizados é restrito e há regionalização do 

plantão, muitas vezes com juízes atuando há centenas quilômetros de 

distância do local da prisão, autorizo também excepcionalmente que a 

presente decisão valha como mandado.

Com o retorno do expediente forense ordinário, determino a entrega dos 

presentes autos ao juízo natural.

Cumpra-se.

De Água Boa para Barra do Garças, 29 de Dezembro de 2017
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 155011 Nr: 6745-21.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michael Robb Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA MARIA FONSECA S. 

LIRA - OAB:MT 16.656

 Decisão

Autos nº 155011

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena em face de Michael Robb Oliveira, nascido 

em 04.06.1988, filho de Jacira Rocha de Oliveira, ostentando guias de 

execução penal somadas, que totalizam a pena de 07 (sete) anos e 06 

(seis) meses de reclusão, sendo:

a) Guia 01 de fl. 06-06, estampando condenação à pena de 02 (dois) anos 

de reclusão, pela prática do delito capitulado no art. 155, §4°, incisos III e 

IV, c/c art. 65, incisos I e III, “d”, do Código Penal, tendo o fato sido 

perpetrado em 14.10.2006, com trânsito em julgado para o Ministério 

Público em 06.06.2011, para a Defesa e para o réu em 15.05.2011;

b) Guia 02, de fl. 72-72v, estampando condenação à pena de 05 (cinco) 

anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do delito capitulado no 

art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, tendo o fato sido cometido em 

21.12.2012.

O reeducando foi promovido ao regime semiaberto condicionado ao 

monitoramento eletrônico, na data de 18.07.2016, conforme termo de 

audiência às fls. 242/244.

Através de ofício n°216/2017/CPBG-MT, é noticiada à prisão do 

reeducando em razão da prática de novo delito, conforme fls. 259/260.

Em decisão de fl. 268, o reeducando foi regredido cautelarmente, com 

expedição de mandado prisional em seu desfavor, cumprido na data de 

17.04.2017, fls. 270/271.

Realizada audiência de justificação, fl. 278, decretou-se, definitivamente, a 

regressão do reeducando ao regime fechado.

 Representado por sua defesa técnica, é postulado, às fls. 292/293, a 

reconsideração de decisão que regrediu o reeducando ao regime 

fechado.

 É o breve relato.

2. Fundamentação

a) Do pedido de reconsideração

Em consulta ao sítio do TJMT, constata-se que o reeducando é réu em 

Ação Penal que tramita na Segunda Vara Criminal desta Comarca sob o 

código 247739, qual foi condenado à pena de 03 (três) anos 08 (oito) 

meses e 31(trinta e um) dias de reclusão, iniciando-se no regime 

semiaberto, encontrando-se em fase recursal.

 Da análise detida dos autos, aufere-se que, quando da progressão para o 

regime semiaberto, foram fixadas condições de cumprimento de pena, 

dentre elas;

“[...] d) Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou 

contravenção); [...]”

Na mesma oportunidade, foi informado ao reeducando, que, o 

descumprimento de qualquer uma das condições determinadas, 

acarretaria na decretação de mandado de prisão em seu desfavor, 

regredindo seu regime prisional.

Ademais, em decisão pretérita, o Superior Tribunal de Justiça reiterou, 

através da súmula 526, entendimento de que basta o cometimento de fato 

definido como crime doloso para que seja reconhecida a falta grave do 

apenado, sendo prescindível o trânsito em julgado da condenação para a 

aplicação de sanções disciplinares.

Certo que a conduta perpetrada pelo reeducando caracteriza falta grave, 

à luz do art. 118, inciso I da Lei de Execuções Penais, indefiro o pleito 

defensivo, mantendo o reeducando no regime fechado, como garantia a 

execução da pena imposta ao reeducando em sentença.

 b) Do indulto e da comutação

 Incabível indulto ou comutação, diante da falta grave cometida nos 12 

(doze) meses anteriores à publicação do Dec. 9.246/17, conforme art. 4º, 

inc. I, do referido decreto.

 3. Dispositivos

a) Indefiro o pedido de fls. 292/293, mantendo o reeducando no regime 

fechado.

b) Substitua-se a guia provisória de fls. 72-72v por definitiva, conforme 

acórdão de

 fls. 153-158);

c) Aguarde-se o regular cumprimento de pena do reeducando.

d) Havendo postulações, conclusos.

e) Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 15.01.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 175786 Nr: 9611-31.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilkner Silveira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 11.01.2018, às 15h40, na sala de audiência, presente a MM.° Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes e o Defensor Público Edemar Barbosa Belém. Aberta a 

audiência. Presente o reeducando. Realizada a justificativa. O Ministério 

Púbico requer a regressão ao regime fechado, caso não seja o 

entendimento, requer seja reconhecida a falta grave, por derradeiro 

requer seja modificada a data base para progressão. A defesa pugnou 

pela manutenção do regime semiaberto. Após o MM Juiz decidiu, em áudio, 

regredindo definitivamente o reeducando ao regime fechado, determinando 

confecção de novo cálculo, com data base em 15.08.2017, o novo cálculo 

deverá considerar o documento de fls. 300/305. Nada mais havendo a 

tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os 

presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 188731 Nr: 9260-24.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvonei Lima de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON NUNES RODRIGUES - 

OAB:42432/DF

 1.Trata-se de executivo de pena instaurado em desfavor do reeducando 

Silvonei Lima de Oliveira, condenado pelos delitos tipificados no art. 180, 

caput, do CP, e art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, a pena total de 7 (sete) 

anos de reclusão em regime fechado.

2.A reincidência do acusado foi reconhecida e valorada na sentença (fl. 

118).

3.Às fls. 262/268, a Defesa do reeducando postula a progressão de 

regime prisional sob o argumento de que o acusado somente teria que 

cumprir 2/5 da pena, aduzindo não se tratar de reincidência específica. O 

Ministério Público impugnou a pretensão.

4.Quando intimada para se manifestar sobre o cálculo de fl. 250, a defesa 

deixou transcorrer 'in albis' sem qualquer manifestação nos autos a título 

de impugnação (fls. 251/252).

5.Não assiste razão à defesa quanto à alegação de incidência da fração 

de 2/5, para cálculo de progressão no lugar da fração de 3/5, pois o § 2º, 

do art. 2º, da Lei nº. 8.072/90, não exige 'reincidência específica'. Não 

havendo menção expressa na lei prevalece a 'mens legis', a qual abarca a 

reincidência em qualquer de suas formas. Nesse sentido decidiu o STJ no 

HC 384.492/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017.

6.Diante disso, indefiro o pleito de progressão de regime manejado pela 

Defesa às fls. 262/268.

7.Substitua-se a guia de fl. 69, por definitiva.

8.Proceda-se à correta numeração dos autos a partir da fl. 251.

9.Intimem-se.

10.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 247052 Nr: 4268-15.2017.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laerte Rubens de souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erika Sousa Nobre - OAB:MG 

136.343

 Decisão

Autos de cód. 247052

1. Trata-se de pedido de concessão do benefício de saída temporária 

pleiteado pelo réu, para participar das festividades de final de ano com 

sua família, às fls. 34/42.

2. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido.

3. Da análise detida dos autos, verifica-se que o réu encontra-se 

segregado na Cadeia Pública local por força de mandado de prisão 

expedido pelo juízo da Comarca de Barra – BA, impossibilitando este juízo 

de proferir decisão quanto à liberdade do réu.

4. Assim sendo, deixo de analisar o pedido de fls. 34/42, devendo o réu 

aguardar pelo recambiamento à Comarca de origem, conforme despacho 

de fl. 33-v..

5. Intimem-se. Cumpra-se

Barra do Garças, 11.01.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 260363 Nr: 13207-81.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Bastos Santana, Daniel Nascimento 

Moura, Dhyogo Cesar Vieira Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584, EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - 

OAB:23287, FABIO DOS SANTOS LEITE - OAB:22620, Reinaldo Leite 

de Oliveira - OAB:MT 12.971

 1. Trata-se de ação penal onde Fabio Bastos Santana, Daniel Nascimento 

Moura e Dhyogo Cesar Vieira Pereira são acusados pela prática do crime 

descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

2. Às fls. 240/241, os acusados Fabio Bastos Santana e Daniel 

Nascimento Moura demonstram interesse de recorrer do teor da sentença 

condenatória.

3. Verifico que até a presente data a Defesa de Fábio Bastos Santana não 

apresentou razões recursais (fl. 273).

4. Intime-se pessoalmente o reeducando para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente razões recursais informando que, se não o fizer, será 

nomeada a defensoria pública.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 260853 Nr: 13522-12.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Fernando Felix Itacarambi Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Trata-se de executivo de pena onde o reeducando Luís Fernando Feliz 

Itacarambi Sousa cumpre pena em regime fechado.

2. Expeça-se guia de execução penal definitiva em conformidade com o 

acordão de fls. 41/60.

3. Realize-se cálculo de pena observando-se a redução da pena.

4. Após, vistas às partes sobreo cálculo.

5. Não havendo impugnação, remeta-se cópia do cálculo ao reeducando 

nos termos do art. 41, XVI, da LEP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 264164 Nr: 15606-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMITA SIDINEI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 Decisão

Autos de cód. 264164

 1. Não apresentadas matérias defensivas de mérito, não alegadas 

justificações, tampouco preliminares e nem apresentados documentos, 

confirmo o recebimento da denúncia.

2. Designo instrução e julgamento para o dia 29.01.2018 às 13h30min 

(horário local).

3. Cumpra-se.

Barra do Garças, 16.1.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 268077 Nr: 18088-04.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionei Carlos Proença

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos 268077

Trata-se de Ação Penal que apura eventual infração ao art. 155, §4°, 

inciso I, do Código Penal, em tese perpetrada pelo réu Dionei Carlos 

Proença.

Da análise dos autos, aufere-se que o réu foi preso em flagrante na data 

de 11.12.2017.

Pelo Juiz Plantonista foi decretada a prisão preventiva do flagrado como 

garantia da ordem pública, vez que o mesmo possui diversas passagens e 

ações penais por delitos contra o património.

Realizada audiência de custódia na data de 12.12.2017, em fls.45/46, foi 

mantida a decisão qual decretou a prisão do réu.

Oferecida a denúncia pelo Ministério Público, foi recebida em 09.01.2017, 

fl. 50, determinando a expedição de mandado de citação do réu.

Representado pela Defensoria Pública, em fls. 52/53v, o réu pugna pela 

revogação de sua prisão preventiva com a aplicação de cautelares 

diversas à prisão.

Chamado nos autos, o Ministério Público manifesta pelo indeferimento do 

pedido.

É o breve relato.

Analisando os autos, denota-se que a defesa não apresentou provas 

capazes de alterar a situação fática quanto aos elementos que 

fundamentaram o decreto da prisão preventiva.

A decisão que converteu o flagrante em preventiva pautou-se na 

reiteração criminosa (fls. 42-44). Do extrato de antecedentes criminais do 

réu, anexada, denota-se a reiteração criminosa, ostentando o réu duas 

condenações transitadas em julgado, executadas nos autos de cód. 

304602/Cuiabá. A própria reiteração torna incabíveis as medidas 

cautelares diversas da prisão.

 Deste modo, indefiro o pleito defensivo de fls, 52/53v, mantendo a prisão 

do réu.

Aguarde-se o cumprimento de mandado de citação expedido em fl. 51

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 16.01.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 25801 Nr: 450-17.2001.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Manoel Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 .2. Dispositivoa) Considerando tratar-se de processo de réu preso desde 

o dia a relação jurídica processual na sessão de julgamento extraordinária 

do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, do dia 25.01.2018, às 
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12h30min;b) Intimem-se os jurados que participarão do júri designado para 

o dia 18.01.2018, para comporem o corpo de jurados também destes 

autos;e) Intimem-se as testemunhas apresentadas pelas partes em sede 

do art. 422, doCPP;d) Intime-se o réu pessoalmente;e) Convoquem-se os 

Jurados sorteados (art. 434, CPP), alterado pela Lei11.689/2008);1) 

Providencie-se cópia da pronúncia e desta decisão aos jurados (art. 

472,parágrafo único, CPP;g) Quanto aos documentos de fis. 630/634, 

vistas às partes para ciência e eventualmanifestação;h) Intimem-se o 

Ministério Público e a Defesa Técnica;i) Cumpra-se.Barra do Garças, 

19.12.2017Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 70757 Nr: 4112-76.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Kleyton Lima de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 11.01.2018, às 18h40, na sala de audiência, presente a MM.° Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes e o Defensor Público Edemar Barbosa Belém. Aberta a 

audiência. Presente o reeducando. Nos autos de código 70757, realizada 

a justificativa. O Ministério Púbico pugnou pela regressão ao regime 

fechado, por derradeiro requereu seja modificada a data base para 

progressão. A defesa pugnou pela manutenção do regime semiaberto. 

Após o MM Juiz decidiu, em áudio, regredindo definitivamente para o 

regime fechado, determinando elaboração de novo cálculo, com data base 

em 24.10.2017 (data da última falta grave), incluindo, como interrupção, os 

dias indicados no ofício de fl. 668. No autos de código 171511, efetuada a 

citação pessoal do réu e entregue cópia da denúncia, declarando o 

término da suspensão do processo e do prazo prescricional, devendo os 

referidos autos serem encaminhados para a Defensoria Público pois o réu 

declarou querer ser defendido pela referida instituição. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 98977 Nr: 3983-66.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weldo de Sousa Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Priscila Tauil Adolfo - 

OAB:MT 16.693

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls. 426.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 99349 Nr: 4354-30.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Militino Porfírio Lima Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls. 578.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 155606 Nr: 7613-96.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Ferreira de Souza, Damião de 

Oliveira Soares, Jorge Marcelo Souza Nazario, Gisney da Cruz Nogueira, 

Ricardo Xavier Sousa Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neyman Augusto Monteiro - 

OAB:3878, Vanderley Souza Amorim - OAB:10.207

 Decisão

Autos nº 155606

1. Considerando-se o cumprimento de mandado de prisão em face do réu 

Jorge Marcelo de Souza Nazário, o qual ainda não foi recambiado para 

esta Comarca, expeça-se carta precatória à Comarca de Cuiabá/MT, para 

proceder à citação do réu e sua intimação pessoal para responder à 

acusação por escrito, por intermédio de advogado no prazo de 10 (dez) 

dias, informando-o que se não o fizer ser-lhe-á nomeado Defensor 

Público.

2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 192654 Nr: 12126-05.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Braun

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035

 Decisão

Autos nº 192654

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena em face de Robson Braun, nascido em 

31.08.1985, filho de Valmor Francisco Baru e Ledir Gomes Fiuza, 

ostentando guias de execução penal, que totalizam a pena de 11 (onze) 

anos de reclusão, sendo:

a) Guia 01 de fl. 05-05v, estampando condenação à pena de 03(três) 

anos de reclusão, pela prática do delito capitulado no art. 16, parágrafo 

único, inciso IV, da Lei n°10.826/2003, tendo o crime sido cometido em 

15.06.2009;

b) Guia 02, de fl. 77-77v, estampando condenação à pena de 03 (três) 

anos de reclusão em regime aberto, substituída por pecuniária e serviço 

comunitário, por infração ao art. 16, parágrafo único, Lei 10.826/03, 

ocorrida em 06.07.2010;

c) Guia 03 de f. 101-101v, estampando condenação de 04 (quatro) anos, 

05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, conforme acordão de fl. 

121, pela prática dos delitos capitulados no art. 14, caput¸ c/c art. 16, 

caput, da Lei n°10.826/2003, ocorridos em 27.02.2015;

 Representado por sua defesa técnica, é postulado, às fls. 154/158, a 

permissão de saída temporária para que o reeducando participe das 

festividades de final de ano com sua família.

 O Ministério Público manifesta pelo indeferimento do pedido em sua 

totalidade.

 É o breve relato.

2. Fundamentação

O instituto da saída temporária está previsto no art. 122 da Lei de 

Execuções Penais:

“Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto 

poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem 

vigilância direta, nos seguintes casos.”

Deste modo, estando o reeducando em regime fechado, não possuindo 

assim o requisito necessário para a concessão do benefício, indefiro o 

pedido de fls. 154/158.

 Incabível indulto, ante o total da pena (art. 12, Dec. 9.246/17).

 Incabível a comutação, por não cumprir os requisitos do art. 7º, inc. I, 

alínea ‘b’, Dec. 9.246/17.

3. Dispositivos

a) Indefiro o pedido de fls. 154/158.

b) Aguarde-se o regular cumprimento de pena do reeducando.

c) Havendo postulações, conclusos.

d) Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 16.01.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 259037 Nr: 12190-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Freitas Dourado, Juliano Monteiro de 

Oliveira, Mayk Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876, João Bento Júnior - OAB:MT 10.863, João 

Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, Olavo Luiz de Arruda - 

OAB:23773/MT, Silvana Paula Gomes - OAB:37682/GO

 1.Ante a juntada da mídia óptica à fl. 315-A, concedo o prazo de 08 (oito) 

dias para a defesa de Márcia Freitas Dourado apresentar as razões de 

apelação.

2.Após, vistas ao Ministério Público para contrarrazões.

3.Em seguida, remeta-se ao Eg. TJMT com nossas homenagens.

4.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 260364 Nr: 13208-66.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Cândido de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 11.01.2018, às 17h40, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Edemar Barbosa Belém. Presente o 

réu. Realizado o interrogatório. Após, O MM Juiz decidiu: “1. Vistas às 

partes para alegações finais.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 264711 Nr: 15994-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Alves da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 Em 11.01.2018, às 13h40, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, ausente o Advogado Walter George Ramalho de Lima. O 

MM. Juiz, nomeou o advogado dativo Blainy Danilo Matos Barbosa. 

Presente o réu. Ouvidas as testemunhas Raimundo Nonato da Silva, 

Anderson Rodrigues da Costa e a vítima Eureslindo Alves Pereira. O 

Ministério Público desistiu das demais testemunhas. Interrogado o réu. O 

réu declinou interesse que sua defesa prossiga com o advogado dativo. 

Apresentadas Alegações Finais orais do Ministério Público e da defesa. 

Após, o MM Juiz sentenciou, em áudio, absolvendo o réu quanto ao crime 

do artigo 28, Lei n° 11.343/06, condenando-o nos termos do artigo 12, Lei 

n° 10.826/03, em concurso material com o artigo 147, CP, à pena de 01 

(um) ano e 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida inicialmente no 

regime aberto, e multa no seu patamar mínimo, deferindo a gratuidade 

judiciária, fixando em prol do advogado Blainy Danilo Matos Barbosa 

honorários advocatícios à serem custeados pelo Estado de Mato Grosso 

no montante fixado pela tabela da OAB, para audiência de instrução de 

julgamento em processo penal, determinando expedição de alvará de 

soltura, devendo o réu permanecer preso em razão dos autos 

264711/Barra do Garças. O MM. Juiz notificou o réu para responder ao 

tráfico denunciado nos autos de código 264711/1°Vara/Barra do Garças. 

O Ministério Público não irá recorrer. O réu apresentou termo de apelação. 

Em seguida o M Juiz decidiu: “1.Vistas à defesa constituída (fls. 68) para 

razões recursais e, em seguida, ao Ministério Público para contrarrazões.” 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 245108 Nr: 2862-56.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 . Assim, não verificadas as hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, designo audiência de instrução para o dia 23/03/2018 às 

15:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT), onde serão ouvidas as 

testemunhas de acusação e defesa, bem como procedido o interrogatório 

do acusado.Intimem-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) 

defensor(a)(es), o Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.Na audiência de 

instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de declarações do(a)(s) 

ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às 

acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, se o caso, 

interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)(s) (artigo 400, do Código de 

Processo Penal).Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na 

condução coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de 

justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa 

prevista no art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 

(dez) salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência (art. 

219, CPP).Havendo testemunhas residentes em outras comarcas, 

depreque-se sua oitiva.Ciência ao Ministério Público.Intime-se e se 

cumpra.Barra do Garças/MT, 11 de dezembro de 2017.Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 220240 Nr: 2975-44.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035

 Intimação da advogada do Réu para no prazo legal, apresentar alegações 

finais aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 199607 Nr: 3467-70.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFdV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Ramos Vilela- 

Defensor Público - OAB:

 Vistos, etc.

 Diante do teor da certidão retro, designo nova audiência para o dia 

10.03.2017, às 14:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 239456 Nr: 15857-38.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMCT, TLdCT, WYVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 Vistos, etc.

Homologo a desistência supra.

Encerrada a instrução processual, apresentem as partes alegações finais, 

no prazo legal.

Após, venham os autos conclusos para sentença.

 Indefiro o pleito de revogação das prisões preventivas dos denunciados, 

cujos fundamentos restaram gravados em áudio.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se com urgência por se tratar de processo com réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 263249 Nr: 15034-30.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina de Jesus P. S. 

Scotton - OAB:MT 20.659

 Vistos, etc.

Encerrada a instrução processual, apresentem alegações finais orais 

pelas partes, no prazo legal.

Após, venham os autos conclusos para sentença.

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 256261 Nr: 10392-14.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcisio Maia de Paula, Tarciano Maia de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, Walter George Ramalho de Lima - 

OAB:18.256/MT

 Vistos em substituição.

Recebo a apelação interposta pela defesa (CPP, art. 593).

Abra-se vistas ao apelante para apresentar suas razões, no prazo de 08 

(oito) dias (CPP, art. 601).

Após, ao Ministério Público para contrarrazoar.

Expeça-se guia de execução provisória.

Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Intimem-se e se cumpra.

Barra do Garças/MT, 19 de dezembro de 2017.

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 260263 Nr: 13126-35.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Souza Dantas, Vinicius de Jesus 

Moreira de Lima, Rosely David dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584, Hugo Leonardo Bonfim Fernandes 

- DP - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido da defesa de Rosely David dos Santos para oitiva da sua 

testemunha apenas na sua presença e, consequentemente, indefiro o 

pedido da defesa de Vinícius para oitiva da mesma na presente audiência, 

para que não seja prejudicada a defesa da denunciada ausente.

Designo audiência de continuação para o dia 02/02/2018 às 15:00 horas, 

para oitiva da testemunha de defesa Katiucia Santos e interrogatório da 

denunciada Rosely David dos Santos.

Expeça-se o necessário para a realização da audiência.

Requisite-se a autoridade policial para que junte aos autos o relatório da 

quebra deferida à fls. 132/133v.

Indefiro os pedidos de revogação das prisões preventivas formulados 

pelas defesas Rosely David dos Santos e de Vinícius de Jesus Moreira de 

Lima

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se com urgência por se tratar de processo com réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 263221 Nr: 15006-62.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clézio Pereira de Souza, Jean Carlos 

Rodrigues Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio da Silva 

Parreira - OAB:19416/GO, Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 Vistos, etc.

Diante dos depoimentos colhidos na presente audiência e com base no 

princípio da busca da verdade real, arrolo como testemunha do Juízo 

Marcos Soares Silva, qualificado à fl. 31.

 Designo audiência de continuação para o dia 02/02/2018 às 16:00 horas 

para oitiva das testemunhas PM Emerson Rubens Mendonça Rodrigues, 

Renata Maria Peres, Marcos Soares Silva e interrogatório dos 

denunciados.

Intime-se a testemunhas Marcos Soares Silva no endereço de fl. 31.

Oficie-se o Comando da Polícia Militar, informando a ausência injustificada 

do PM Emerson Rubens Mendonça Rodrigues e o requisitando.

Indefiro o pleito de revogação da prisão preventiva dos denunciados, cuja 

fundamentação restou consignada em áudio.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se com urgência por se tratar de processo com réus presos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 263249 Nr: 15034-30.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina de Jesus P. S. 

Scotton - OAB:MT 20.659

 Impulsiono os presentes autos para intimar a advogada do acusado para 

que, no prazo legal, apresente alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 193590 Nr: 12811-12.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o acusado, por meio de 

seu advogado, para apresentar memoriais, no prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 260746 Nr: 13454-62.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weberson Cassiano Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruana Caroline Silva Rios - 

OAB:20.743

 Autos n. 13454-62.2017.811.0004 – Cód.:260746

Vistos, etc.

Designo o dia 30/01/2018, às_17:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição do Policial Militar João Luis dos Santos 
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Correa.

 Oficie-se nos termos do artigo 221, § 3°, do Código de Processo Penal.

Oficie-se, ainda, ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, 

bem como da audiência designada.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 18 de setembro de 2017.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 265019 Nr: 16184-46.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanio Vieira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos Santos Fernandes - OAB:22838, 

Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 Ante o exposto, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, 

sem alteração da situação fática anterior, indefiro o pedido de revogação 

de prisão preventiva do réu Evanio Vieira Ribeiro.Ciência ao Ministério 

Público e ao causídico peticionante.No mais, certifique-se se houve 

decurso do prazo para apresentação de defesa preliminar pelo réu, 

devendo-se cumprir integralmente a decisão de fl. 67.Intime-se e se 

cumpra COM MÁXIMA URGÊNCIA.Barra do Garças/MT, 16 de janeiro de 

2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de 

Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001728-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIRIVAN LUZ DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 29/01/2018 Hora: 14:20 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001752-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ROSA DA SILVA GAWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - 

MT0008988A-O para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 30/01/2018 Hora: 15:40 /MT , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001729-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DA SILVA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação designada para o dia 29/01/2018 Hora: 14:40, acompanhados 

das respectivas partes, sob pena de revelia e confissão no caso de 

ausência do requerido e contumácia seguida de extinção do processo no 

caso de ausência do requerente, neste caso, sem prejuízo de 

condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001731-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 29/01/2018 Hora: 15:00 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001732-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DA SILVA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Em face da manifestação expressa da parte demandante aportada aos 

autos, e sendo certo que no âmbito dos Juizados Especiais o autor pode 

desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância do 

réu, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, § Único, e art. 485, inciso VIII, 

ambos do CPC c/c art. 51, caput, da Lei 9.099/95, a desistência em 

apreço, e atento ao enunciado 90 do Fonaje julgo EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito. 3- Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios, consoante determinação dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/1995. 4- Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 5- Publique-se, registre-se, 

intime-se. 6- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001733-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINHO CORREIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 29/01/2018 Hora: 15:40 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001767-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ALVES DA CRUZ SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ROSA VIEIRA JUNIOR OAB - RO4899 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA MARIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JOAO ROSA VIEIRA JUNIOR - RO4899 para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 30/01/2018 
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Hora: 16:20 ,/MT sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALISON RODRIGUES DE BRITO - MT0022355A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

31/01/2018 Hora: 08:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001735-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANO BRANDAO PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 29/01/2018 Hora: 16:00 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001736-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRA MIRANDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 29/01/2018 Hora: 16:20 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001595-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

31/01/2018 Hora: 08:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001651-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA AZAMBUJA AIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALISON RODRIGUES DE BRITO - MT0022355A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

31/01/2018 Hora: 09:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001655-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL SANTOS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

31/01/2018 Hora: 09:20 /mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001768-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WANDERLEY PEREIRA DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

31/01/2018 Hora: 10:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILKMARER DOMINGUES SALDANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: DANIELLY BARROS DO PRADO - MT21034/O-O, 

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - MT0016080A, EDMAR COSTA - 

MT0011399A-O para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 27/03/2018 Hora: 15:20 (MT) , sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012411-85.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL CESAR DE OLIVEIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001709-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA GABRIELA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 30/01/2018 Hora: 08:20 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001772-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WANDERLEY PEREIRA DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

31/01/2018 Hora: 10:40/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001717-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO ANTONIO NOEDEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA D ARC TARGA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) 

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - MT0012203S, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 30/01/2018 

Hora: 08:40 , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001768-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WANDERLEY PEREIRA DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

31/01/2018 Hora: 10:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001720-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 30/01/2018 Hora: 09:00 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001727-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DA SILVA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 30/01/2018 Hora: 09:20 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011949-31.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, em observância 

ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 9.099/1995 

consubstanciado com os arts. 513 e 523 do códex processual civil, 

jungido com os princípios orientadores da celeridade e da informalidade, 

DETERMINO seja intimada a parte Ré para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena da mesma 

incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante 

cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte requerida 

materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por meio dos 

sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011385-52.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, em observância 

ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 9.099/1995 

consubstanciado com os arts. 513 e 523 do códex processual civil, 

jungido com os princípios orientadores da celeridade e da informalidade, 

DETERMINO seja intimada a parte Ré para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena da mesma 

incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante 

cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte requerida 

materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por meio dos 

sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010130-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO CASTRO MARCELINO OAB - GO13412 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ & OLIVEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DOMINGOS SAVIO DE SOUZA OAB - MT0018772A (ADVOGADO)

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, em observância 

ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 9.099/1995 

consubstanciado com os arts. 513 e 523 do códex processual civil, 

jungido com os princípios orientadores da celeridade e da informalidade, 

DETERMINO seja intimada a parte Ré para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena da mesma 

incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante 

cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte requerida 

materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por meio dos 

sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012639-60.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FELIX DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, em observância 

ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 9.099/1995 

consubstanciado com os arts. 513 e 523 do códex processual civil, 

jungido com os princípios orientadores da celeridade e da informalidade, 

DETERMINO seja intimada a parte Ré para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena da mesma 

incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante 

cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte requerida 

materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por meio dos 

sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012524-73.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CARVALHO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, em observância 

ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 9.099/1995 

consubstanciado com os arts. 513 e 523 do códex processual civil, 

jungido com os princípios orientadores da celeridade e da informalidade, 

DETERMINO seja intimada a parte Ré para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena da mesma 

incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante 

cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte requerida 

materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por meio dos 

sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011203-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARQUES MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

1. Intime a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, coligir aos 

autos o acordo entabulado com a parte requerida, sob pena de 

reconhecimento da contumácia. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001734-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUELMA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 30/01/2018 Hora: 09:40 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001775-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILDMA MOREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 31/01/2018 

Hora: 14:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010443-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARLOS VILELA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI SALETE PARIZOTTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada desafia 

sentença extintiva por falta de documentos essenciais. 3. Fundamentação 

Trata-se de ação de cobrança de cheques Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível que a parte autora tivesse juntado os documentos que 

fundamentam sua petição, quais sejam os cheques. O magistrado, ao 

receber a petição inicial, analisará o cumprimento dos requisitos de 

admissibilidade dessa (CPC, art. 106, CPC, art. 319 e CPC, art. 320). É a 

fase de saneamento de eventuais imperfeições, desde que reparáveis. As 

deficiências podem se apresentar no contexto intrínseco, em face das 

disposições contidas no CPC (CPC, art. 319); ou extrínseco, por 

descumprimento dos ditames expressos no art. 106 e 320 do Código de 

Processo Civil. A petição inicial no Novo CPC não se afasta dos requisitos 

atuais, do art. 282 do CPC/73, conforme se extrai do novo artigo 319: Art. 

319. A petição inicial indicará: I – o juízo a que é dirigida; II – os nomes, os 

prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III – o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV – o pedido com as suas especificações; V – o valor da causa; 

VI – as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII – a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. Na montagem de um processo, incumbe a 

parte um dever essencial, o qual podemos transcrever na prorpia e clara 

redação da lei: Art. 434 Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a 

contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. No 

caso do processo a não juntada de documentos essenciais provoca uma 

dificuldade de julgamento, e trata-se de uma imperfeição provocada pela 

desídia da própria parte autora, o que merece ser congratulada com a 

extinção. Assim também sinaliza jurispridencia: APELAÇÃO CÍVEL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 

INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. RECURSO 
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DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70019470475, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles 

Ribeiro, Julgado em 09/05/2007) Por fim, declaro para as finalidade do art. 

489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 

319 c/c 434 do Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA INDEFERIDA 

a petição inicial, julgando o processo sem resolução de mérito. Que Seja 

revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Julho de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011028-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que a parte promovente desistiu. Inicialmente 

convém frisar que a desistência nesta esfera é inoponível, privilegiando o 

interesse de agir e autonomia da vontade do autor, em contrapartida da 

simplicidade das causas, e por isso independe da anuência da outra parte. 

Esse é o estampado no enunciado do FONAJE que se arrola: ENUNCIADO 

90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ). Confirma a assertiva a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. DESISTÊNCIA. DISPENSA DE ANUÊNCIA DO RÉU. ENUNCIADO Nº 90 

DO FONAJE. EXTINÇÃO DE FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1 - 

ACÓRDÃO ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 

46 DA LEI 9.099 /1995 E ART. 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO 

INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E 

TEMPESTIVO. 2 - DESISTÊNCIA DO PEDIDO, SEM ANUÊNCIA DO RÉU. 

ENUNCIADO Nº 90 DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - FONAJE: "A DESISTÊNCIA DO AUTOR, MESMO SEM ANUÊNCIA 

DO RÉU JÁ CITADO, IMPLICARÁ NA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, AINDA QUE TAL ATO SE DÊ EM AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO". NO PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS NÃO SE APLICA A NORMA INSCULPIDA NO ART. 267 , § 4º , 

DO CPC , QUE EXIGE ANUÊNCIA DO RÉU PARA DESISTÊNCIA DA AÇÃO 

QUANDO JÁ OFERECIDA RESPOSTA. PRECEDENTES DESTA TURMA 

(ACÓRDÃO N.633984, 20120110613993ACJ, RELATOR: ISABEL PINTO, 2ª 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, 

DATA DE JULGAMENTO: 09/10/2012, PUBLICADO NO DJE: 19/11/2012. 

PÁG.: 366). 3 - RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. ((Apelacao 

C ive l  do  Ju izado Espec ia l  ACJ  20120710232749  DF 

0023274-83.2012.8.07.0007 (TJ-DF)).  Anote-se,  a inda,  que 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária e 

não incide nas circunstâncias em que há regramento específico na 

referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o art. 267, §1º, 

do citado Diploma processual, o qual exige a intimação pessoal das partes 

para que seja extinto o processo por abandono da causa. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que a situação atual do presente 

processo permite a extinção com fundamento nos dispositivos 

retrocitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, 

promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Que seja revogado 

os efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. 

Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 

40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Julho de 2017. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001741-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Grazziely Barros do Prado OAB - GO0032500A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA CUNHA GUIMARÃES (REQUERIDO)

L. C GUIMARAES CUNHA - PET SHOP ANIMAL - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) 

GRAZZIELY BARROS DO PRADO - GO0032500A-N, para que compareça 

à audiência de conciliação designada para o dia 30/01/2018 Hora: 10:00 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010876-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO MODESTO CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO CARVALHO DE FREITAS OAB - GO17934 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. A autora ingressou com ação indenizatória. 

Alega em síntese que o autor possuiu divida com a requerida, mas mesmo 

pagando, a restrição não foi excluída. Pleiteia danos morais. Em 

contestação, a requerida, em síntese, alega não falha, que tem direito a 

inserção, e que a restrição se encontra baixada. Refuta danos morais. 

Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, temos que a relação 

é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar as regras do CDC, 

especialmente para considerar a inversão do ônus da prova como direito 

subjetivo do autor, aplicando as devidas consequências. Pois bem. 

Definida estas questões precisamos examinar dentre as provas do 

caderno processual e argumentos a configuração do ato ilícito, do nexo de 

causalidade e a comprovação do dano. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. A parte autora comprova satisfatoriamente o 

pagamento e a manutenção da restrição por mais de 05 dias. A 

jurisprudência recente define como precedente que o prazo máximo para 

retirada da restrição é cinco dias. Vejamos: CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. CANCELAMENTO 

DO REGISTRO. OBRIGAÇÃO DO CREDOR. PRAZO. NEGLIGÊNCIA. DANO 

MORAL. PRESUNÇÃO. 1. Cabe às entidades credoras que fazem uso dos 

serviços de cadastro de proteção ao crédito mantê-los atualizados, de 

sorte que uma vez recebido o pagamento da dívida, devem providenciar o 

cancelamento do registro negativo do devedor. Precedentes. 2. Quitada a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 171 de 1523



dívida pelo devedor, a exclusão do seu nome deverá ser requerida pelo 

credor no prazo de 05 dias, contados da data em que houver o pagamento 

efetivo, sendo certo que as quitações realizadas mediante cheque, boleto 

bancário, transferência interbancária ou outro meio sujeito a confirmação, 

dependerão do efetivo ingresso do numerário na esfera de disponibilidade 

do credor. 3. Nada impede que as partes, atentas às peculiaridades de 

cada caso, estipulem prazo diverso do ora estabelecido, desde que não 

se configure uma prorrogação abusiva desse termo pelo fornecedor em 

detrimento do consumidor, sobretudo em se tratando de contratos de 

adesão. 4. A inércia do credor em promover a atualização dos dados 

cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 

cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido. Precedentes. 5. Recurso especial provido. (( STJ - 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.149.998 - RS (2009/0139891-0)) A ré, por sua 

vez, não trouxe elementos de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil 

a inexistência de sua responsabilidade. Logo, existindo um lastro 

probatório suficiente pela parte autora, e a mingua de outros documentos 

que isentem a requerida, tenho que o defeito na prestação de serviço 

deve ser reparado. Não havendo elementos materiais, o dano deve se 

restringir a esfera de danos morais. Neste passo, temos que Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, acessando 

especialmente a parte educativa e compensatória da natureza do dano 

moral. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a procedência jurídica do 

pedido para declarar defeito na prestação de serviço. b) por 

consequência da declaração anterior, manter os efeitos da antecipação 

de tutela, tornando-os definitivos, de modo que fica determinado que a 

promovida retire o nome da parte autora do cadastro de inadimplentes de 

forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em até quinze dias se já não 

o tiver realizado. c) condenar as promovidas, solidariamente, a pagarem à 

parte autora, em razão do ato ilícito consumerista cometido, a quantia de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado 

desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

31 de Julho 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001500-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DOS SANTOS BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) HALISON 

RODRIGUES DE BRITO - MT0022355A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 02/02/2018 Hora: 12:20 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001033-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

fornecimento de água por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. A turma recursal tem entendido que falhas genéricas 

generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para caracterização 

do dano, o que faz obrigatoriamente incidir exclusão da competência do 

rito e sistemáticas dos JEC’S. Nesse sentido vejamos: RECURSO 

INOMINADO - FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO 

COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - 

IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA 

ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A 

ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA 

CONCESSIONÁRIA - RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano 

moral, diante de alegações generalizadas acerca da falha do serviço de 

energia elétrica, sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do 

alegado dano. Nesses casos, diante da necessidade da individualização 

do suposto dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo 

consumidor, já narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria 

ofendido a sua honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma 

generalizada em sua peça exordial. Não se faz possível a determinação 

de normalização individual dos serviços quando se anota, desde a 

exordial, que os problemas são gerais e coletivos na Comarca de 

Campinápolis, razão pela qual se faz possível a concessão de adequação 

da prestação dos serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido 

anteriormente. Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme 

enunciado do FONAJE que reprime a pratica de querer demandar ações 

individuais com matéria coletiva, que inclusive faz perder a 

espontaneidade que pode dar lugar a captação. Vejamos: ENUNCIADO 

139 (substitui o Enunciado 32) – A exclusão da competência do Sistema 

dos Juizados Especiais quanto às demandas sobre direitos ou interesses 

difusos ou coletivos, dentre eles os individuais homogêneos, aplica-se 

tanto para as demandas individuais de natureza multitudinária quanto para 

as ações coletivas. Se, no exercício de suas funções, os juízes e 

tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura 

da ação civil coletiva, remeterão peças ao Ministério Público e/ou à 

Defensoria Pública para as providências cabíveis (Alterado no XXXVI 

Encontro – Belém/PA). As demandas propostas em massa retiram o 

critério da espontaneidade o que faz com que o instituto reparador seja 

desvirtuado. Em análise do cotidiano das ações, foi identificado nicho de 

ações idênticas, com mesmo objeto e mesmas causas de pedir, inclusive 
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mesmo patrono, o que faz dar ensejo a visualização de demandas 

individuais de natureza multitudinária e/ou para as ações coletivas, 

situação esta que obriga a declarar inviável a demandação neste sistema, 

pelos ditames acima alinhavados, e designar o caminho da tutela coletiva 

que será eficiente para solução do deslinde. Ressalte-se que isso não 

quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, em demanda por processo coletivo. Finalizando o ímpeto decisório, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais, por 

tratar-se de demandas individuais de natureza multitudinária / demandas 

coletivas. Revogue-se eventuais pedidos antecipatórios concedidos, bem 

como demais quaisquer atos já realizados ou por fazer (inclusive 

designação de audiências). Remete-se informações ao Ministério Público 

e/ou à Defensoria Pública para as providências cabíveis, relativo a defesa 

dos direitos coletivos informados. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 25 de Outubro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012034-51.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Trata-se a presente discussão de 

ação que envolve telefonia fixa, e por esta razão o cancelamento da 

suspensão foi indevido, vez que ainda não existe uma posição definia do 

julgamento do REsp motivador da suspensão. 3. Dispositivo. Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA devolvido o processo para a caixa de 

suspensos sem prazo, e que seja, se possível, feita a devida marcação 

nos sistema. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Julho de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001596-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 02/02/2018 Hora: 12:40 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010804-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DE PAULA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. COTINENCIA Observe que 

foram opostas individualmente causas com objeto que pode estar 

abarcado no processo que corre na 4º vara cível sobre o código 233022 . 

Entendo que no presente caso, causas com temática igual ou englobada 

deve operar o fenômeno da continência. Continência é uma espécie de 

conexão que determina a reunião de processos para seu julgamento em 

conjunto, evitando decisões contraditórias. No processo civil, "dá-se a 

continência entre 2 (duas) ou mais ações sempre que há identidade 

quanto houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o 

objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais", segundo 

preceitua o Código de Processo Civil, em seu artigo 104. Assim, ocorrerá a 

continência quando as ações têm as mesmas partes e a mesma causa de 

pedir, mas o pedido, embora diferentes, de uma delas engloba o da outra. 

Assim a confirmação de ação que pode envolver o resultado deste 

processo faz temerário o julgamento da presente, até porque paira neste 

momento uma duvida sobre a legitimidade que não pode ser resolvida 

nesta esfera singela, também por não autorizar tramitar intervenções de 

terceiro em geral. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, 

que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, no art. 51, inciso VI, da Lei 

9.099/95 combinado com os artigos 337, VII e 485, V, § 3º, do Novo 

Código de Processo Civil.. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Que sejam revogados eventuais 

efeitos antecipatórios da presente lide. Transitada em julgada a decisão, 

arquivem-se os autos digitais. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de 

Julho de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001029-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

fornecimento de água por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. A turma recursal tem entendido que falhas genéricas 

generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para caracterização 

do dano, o que faz obrigatoriamente incidir exclusão da competência do 

rito e sistemáticas dos JEC’S. Nesse sentido vejamos: RECURSO 

INOMINADO - FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS 
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MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO 

COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - 

IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA 

ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A 

ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA 

CONCESSIONÁRIA - RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano 

moral, diante de alegações generalizadas acerca da falha do serviço de 

energia elétrica, sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do 

alegado dano. Nesses casos, diante da necessidade da individualização 

do suposto dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo 

consumidor, já narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria 

ofendido a sua honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma 

generalizada em sua peça exordial. Não se faz possível a determinação 

de normalização individual dos serviços quando se anota, desde a 

exordial, que os problemas são gerais e coletivos na Comarca de 

Campinápolis, razão pela qual se faz possível a concessão de adequação 

da prestação dos serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido 

anteriormente. Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme 

enunciado do FONAJE que reprime a pratica de querer demandar ações 

individuais com matéria coletiva, que inclusive faz perder a 

espontaneidade que pode dar lugar a captação. Vejamos: ENUNCIADO 

139 (substitui o Enunciado 32) – A exclusão da competência do Sistema 

dos Juizados Especiais quanto às demandas sobre direitos ou interesses 

difusos ou coletivos, dentre eles os individuais homogêneos, aplica-se 

tanto para as demandas individuais de natureza multitudinária quanto para 

as ações coletivas. Se, no exercício de suas funções, os juízes e 

tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura 

da ação civil coletiva, remeterão peças ao Ministério Público e/ou à 

Defensoria Pública para as providências cabíveis (Alterado no XXXVI 

Encontro – Belém/PA). As demandas propostas em massa retiram o 

critério da espontaneidade o que faz com que o instituto reparador seja 

desvirtuado. Em análise do cotidiano das ações, foi identificado nicho de 

ações idênticas, com mesmo objeto e mesmas causas de pedir, inclusive 

mesmo patrono, o que faz dar ensejo a visualização de demandas 

individuais de natureza multitudinária e/ou para as ações coletivas, 

situação esta que obriga a declarar inviável a demandação neste sistema, 

pelos ditames acima alinhavados, e designar o caminho da tutela coletiva 

que será eficiente para solução do deslinde. Ressalte-se que isso não 

quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, em demanda por processo coletivo. Finalizando o ímpeto decisório, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais, por 

tratar-se de demandas individuais de natureza multitudinária / demandas 

coletivas. Revogue-se eventuais pedidos antecipatórios concedidos, bem 

como demais quaisquer atos já realizados ou por fazer (inclusive 

designação de audiências). Remete-se informações ao Ministério Público 

e/ou à Defensoria Pública para as providências cabíveis, relativo a defesa 

dos direitos coletivos informados. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 25 de Outubro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011107-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CLARISSE CASTRO MEES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada desafia dilação 

probatória, razão pela qual incide na incompetência em razão da matéria 

por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se de 

DECLARATORIA de inexistência de débito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Na contestação o requerido alega que há indícios de 

contratação regular, juntando contrato com a requerida com provas que 

são capazes no mínimo de gerar dúvida, situação que portanto merece 

prova mais apurada. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem 

julgar ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o 

art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas 

premissas, bem como se apresentando necessária a realização de perícia 

E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que 

não se trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Julho de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011350-63.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Analisando os 

autos, observo que a ação em voga desejada deve ser extinta em razão 

da incompetência deste juízo para executar os créditos em face de 

empresa que se encontra em processo de recuperação judicial. Com 

efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida sentença de 

mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, necessário se 

faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 51 do Fórum 

Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” No caso em tela, por uma 

concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima etapa 

processual seria a intimação da parte executada para dar adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade de processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo a execução, o qual deve ser habilitado em via própria. O STJ se 

pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: AGRAVO REGIMENTAL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA 

CINDIDA. AFETAÇÃO DO PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO UNIVERSAL. 1. Estando os bens da empresa integrante de grupo 

econômico afetados pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já 

aprovado e homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É 

competente o juízo universal para a apreciação de fraude na cisão parcial 

da empresa com transferência significativa do seu patrimônio 
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anteriormente ao pedido de recuperação judicial, a fim de se evitar a 

fraude contra terceiros e garantir os interesses da totalidade do quadro 

geral de credores. (grifo nosso). 3. Agravo regimental desprovido. 

(Agravo regimental no conflito de competência. Relator: Ministro João 

Otávio de Noronha, segunda seção. Julgado em 24/02/2016. Publicação 

DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO 

SINGULAR MOVIDA CONTRA A RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE 

CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito de competência suscitado em 9/11/2015. 

Recurso especial interposto em 28/3/2016 e concluso à Relatora em 

30/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se o juízo onde se 

processa a recuperação judicial da recorrente é o competente para 

processamento e julgamento de ação indenizatória derivada de relação de 

consumo em fase de cumprimento de sentença. 3- A interpretação 

conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 47 e 49 da LFRE, bem como o 

entendimento do STJ acerca da questão, permitem concluir que o juízo 

onde tramita o processo de recuperação judicial - por ter à sua disposição 

todos os elementos que traduzem com precisão as dificuldades 

enfrentadas pelas devedoras, bem como todos os aspectos concernentes 

à elaboração e à execução do plano de soerguimento - é quem deve 

decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de execuções 

singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate de crédito 

decorrente de relação de consumo. 4- Recurso Especial Provido. (REsp 

1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) Preciso ainda trazer a baila, que quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico na referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o 

art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a intimação 

pessoal das partes para que seja extinto o processo por abandono da 

causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Por fim, declaro 

para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com esteio na 

inteligência do artigo 51, IV da Lei nº 9.099/1995, declarando extinto o 

processo sem julgamento de mérito. Por fim, desde já saliento que eventual 

requerimento para expedição de certidão de dívida será indeferido, uma 

vez que poderá a parte exequente se valer da sentença de mérito para 

habilitar o seu crédito junto ao juízo universal. Que sejam revogados 

efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Julho de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011342-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINTON COSTA SENISE (REQUERIDO)

ADRIANO BELCHIOR MUNIZ (REQUERIDO)

 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL ITINERANTE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

DEPRECANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE Barra do Garças - MT 

DEPRECADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE 

LOANDA - PR DADOS DE ORIGEM Nº DO PROCESSO: 

8011342-81.2017.8.11.0004 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) PARTE PROMOVENTE/RECLAMANTE: Nome: 

WESLEY EDUARDO DA SILVA Endereço: Rua BOROROS, 734, CENTRO, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 Advogado(a)(s) da parte 

promovente: Advogado: WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB: 

MT0013617A PARTE PROMOVIDA/RECLAMADA: Nome: WELLINTON 

COSTA SENISE Endereço: Avenida DESEMBARGADOR MUNHOZ DE 

MELO, 1236, LOANDA - PR - CEP: 87900-000 DADOS PARA O 

CUMPRIMENTO FINALIDADE: CITAÇÃO da parte promovida acima indicada 

e qualificada, por todo o conteúdo da petição inicial, cuja cópia segue 

anexa como parte integrante desta missiva, para comparecer à audiência 

de CONCILIAÇÃO designada para o Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

- Juizado Especial de Barra do Garças Data: 16/05/2018 Hora: 14:00 

(horário de Mato Grosso), na sede do Juizado Especial, sito no endereço 

ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência 

designada, sem justa causa, parte reclamada, ser-lhe-á decretada a 

Revelia. A CONTESTAÇÃO deverá ser apresentada no prazo de 05(cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. A partir do 

término do prazo de apresentação da referida defesa, poderá o autor 

IMPUGNAR a contestação e os documentos nela acostados, no prazo de 

05(cinco) dias. (Súmula 12 e 13 da Turma Recursal). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. BARRA DO GARÇAS/MT, 

11 de outubro de 2017 Francisco Ney Gaiva Juiz de Direito CERTIFICO ser 

autêntica a assinatura supra, do MM. Juiz de Direito desta Vara/Comarca, 

Dr. FRANCISCO NEY GAÍVA. José Fernando Carvalho Santos Gestor 

Judiciário Sede do juízo deprecante e Informações: Rua Francisco Lira Nº 

1051 Bairro: Sena Marques Cidade: Barra do Garças-MT Cep:78600000 

Fone: (066) 3402-4400 – ramal 239

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001652-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ALEXANDRE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) HALISON 

RODRIGUES DE BRITO - MT0022355A, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, esclareça qual é o polo passivo correto, vez que consta na 

distribuição do processo a empresa Vivo S/A e na inicial Claro S/A, para 

fins da correta citação e intimação.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010078-68.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVA OLIVEIRA ADORNO CAETANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PEREIRA DA SILVA OAB - MT0012672A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SOUSA DA PURIFICACAO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme 

andamento (s), e percebe-se que a parte deixou de realizar medidas 

positivas para sequencia da marcha, não sendo encontrado no endereço 

da exordial quando procurado para dar diligencias. Em face do teor da 

certidão constante, consignando está que a parte reclamante por certo 

mudou de endereço no curso do processo, sem informar a este Juízo o 

local onde poderia receber intimações. Reputo válida a intimação enviada 

ao endereço anteriormente indicado, com fundamento no art. 19, § 2º, da 

Lei dos Juizados Especiais. Tal tendência e confirmada pela 

jurisprudência, senão vejamos: APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO 

– SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO – ART. 267, III, CPC – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA NO 

ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – DEVER DAS PARTES DE 

INFORMAR EVENTUAIS MUDANÇAS DE ENDEREÇO – SÚMULA 240 STJ – 

INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Trata-se de dever das partes informar ao Juízo a mudança de seus 

endereços no curso do processo, sob pena de se considerar válida a 

intimação realizada em endereço constante dos autos. 2. Tratando-se de 

execução não embargada, a extinção do processo por abandono 
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prescinde do requerimento do autor. 3.Inaplicabilidade da Súmula 240 STJ 

ante as circunstâncias específicas do caso. (Ap 107202/2011, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

11/07/2012, Publicado no DJE 18/07/2012) Constado abandono, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária e 

não incide nas circunstâncias em que há regramento específico na 

referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o art. 485, §1º, 

do novel Diploma processual, o qual exige a intimação pessoal das partes 

para que seja extinto o processo por abandono da causa. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Quanto ao 

argumento de que o mencionado art. 51 possui aplicabilidade limitada ao 

processo de conhecimento, o mesmo não deve prosperar, haja vista que o 

art.485 citado também se encontra fora do capítulo destinado à disciplina 

do processo de execução. Além do mais, ciente a parte do dever de 

andamento, como é o caso dos autos, não realizado nenhuma atividade, o 

que materializa o abandono e consequentemente gera sucedâneo a 

extinção. Nesse sentido, ainda, temos que conforme dispõe o artigo 485, III 

do Novo Código de Processo Civil, o processo deve se extinguir. Não se 

trata tal comando de mera faculdade ou referencia exortativa, mas na 

verdade de situação imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da 

lei: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os 

atos e diligências que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 

30 (trinta) dias. Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, 

senão vejamos: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a situação 

atual do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar os atos 

que lhes competia, devendo sujeitar-se a julgo do ônus processual que lhe 

incumbia. Frise-se, por fim, que no processo o dever de dar sequencia a 

marcha é um ônus processual, cuja inércia ante a este dever gera a 

consequência prevista na legislação, qual seja o julgamento da demanda 

sem resolução do mérito, como se presumisse a desistência e o 

desinteresse processual, fazendo presumidamente falecer até mesmo 

uma das condições da ação que é a necessidade, um dos braços do 

binômio do interesse de agir (necessidade x adequação). Não há que se 

falar em condenação em custas, pois a regra desta esfera singela é da 

isenção de custas, somente sendo exceção, por expressa previsão legal, 

a ausência injustificada a enseada de qualquer das audiências 

designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com 

fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95 e art. 485, 

III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros 

incidentes eventualmente concedidos. Sem condenação de honorários e 

custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao 

juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Julho de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001656-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DUARTE DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 02/02/2018 Hora: 13:20 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010614-79.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JACKSON LOPES MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GUIMARAES RESENDE OAB - MT0010920A (ADVOGADO)

eris alves ponde OAB - MT0013830A-N (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, conforme consta do (s) evento 

(s), percebe-se que a parte deixou de realizar medidas positivas para 

sequencia da marcha, sobretudo atender o despacho na integralidade. 

Constado abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 
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presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Julho de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001770-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WANDERLEY PEREIRA DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 02/02/2018 Hora: 13:40 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001027-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MEDRADO DE PAULO VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

fornecimento de água por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. A turma recursal tem entendido que falhas genéricas 

generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para caracterização 

do dano, o que faz obrigatoriamente incidir exclusão da competência do 

rito e sistemáticas dos JEC’S. Nesse sentido vejamos: RECURSO 

INOMINADO - FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO 

COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - 

IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA 

ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A 

ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA 

CONCESSIONÁRIA - RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano 

moral, diante de alegações generalizadas acerca da falha do serviço de 

energia elétrica, sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do 

alegado dano. Nesses casos, diante da necessidade da individualização 

do suposto dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo 

consumidor, já narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria 

ofendido a sua honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma 

generalizada em sua peça exordial. Não se faz possível a determinação 

de normalização individual dos serviços quando se anota, desde a 

exordial, que os problemas são gerais e coletivos na Comarca de 

Campinápolis, razão pela qual se faz possível a concessão de adequação 

da prestação dos serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido 

anteriormente. Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme 

enunciado do FONAJE que reprime a pratica de querer demandar ações 

individuais com matéria coletiva, que inclusive faz perder a 

espontaneidade que pode dar lugar a captação. Vejamos: ENUNCIADO 

139 (substitui o Enunciado 32) – A exclusão da competência do Sistema 

dos Juizados Especiais quanto às demandas sobre direitos ou interesses 

difusos ou coletivos, dentre eles os individuais homogêneos, aplica-se 

tanto para as demandas individuais de natureza multitudinária quanto para 

as ações coletivas. Se, no exercício de suas funções, os juízes e 

tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura 

da ação civil coletiva, remeterão peças ao Ministério Público e/ou à 

Defensoria Pública para as providências cabíveis (Alterado no XXXVI 

Encontro – Belém/PA). As demandas propostas em massa retiram o 

critério da espontaneidade o que faz com que o instituto reparador seja 

desvirtuado. Em análise do cotidiano das ações, foi identificado nicho de 

ações idênticas, com mesmo objeto e mesmas causas de pedir, inclusive 

mesmo patrono, o que faz dar ensejo a visualização de demandas 

individuais de natureza multitudinária e/ou para as ações coletivas, 

situação esta que obriga a declarar inviável a demandação neste sistema, 

pelos ditames acima alinhavados, e designar o caminho da tutela coletiva 

que será eficiente para solução do deslinde. Ressalte-se que isso não 

quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, em demanda por processo coletivo. Finalizando o ímpeto decisório, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais, por 

tratar-se de demandas individuais de natureza multitudinária / demandas 

coletivas. Revogue-se eventuais pedidos antecipatórios concedidos, bem 

como demais quaisquer atos já realizados ou por fazer (inclusive 

designação de audiências). Remete-se informações ao Ministério Público 

e/ou à Defensoria Pública para as providências cabíveis, relativo a defesa 

dos direitos coletivos informados. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 25 de Outubro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001291-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TAMARA DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia : 

23/02/2018 Hora: 12:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001259-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VILMARIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

16/02/2018 Hora: 12:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001260-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR DE ALMEIDA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

19/02/2018 Hora: 12:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001777-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIBSON PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 02/02/2018 Hora: 15:40 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001292-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PIEDADE MIRANDA DE SA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia : 

26/02/2018 Hora: 12:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001808-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIO SILVA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVALDO PEREIRA DA SILVA OAB - MT12552/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) EDVALDO 

PEREIRA DA SILVA - MT12552/O, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 02/02/2018 Hora: 16:00 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001778-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINELO SILVESTRE DE OLIVEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO JAKSON VIEIRA GOMES OAB - MT0020239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - 111.388.378-22 (PROCURADOR)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - 024.459.126-10 

(PROCURADOR)

 

Antes de ordenar a intimação da parte executada para amortizar a dívida, 

DETERMINO seja intimado o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar bens livres e desembaraçados, no valor total da execução, 

como forma de garantia do juízo, porquanto como cediço os autos 

principais estão em grau de recurso, justamente para que o órgão ad 

quem delibere quanto a imposição ou não das astreintes. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011960-65.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

J.G ALVES DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Para evitar novos expedientes 

que poderão protelar a solução do deslinde, determino a remessa dos 

autos a contabilidade para que seja feito a apuração do valor devido, 

dando a celeuma decisão inexorável. Intime-se as partes da rejeição para 

os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 31 de Julho de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011962-35.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VEROLDO FERREIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS OAB - MT0012607A 

(ADVOGADO)

ALEX DA MATA ROCHA OAB - MT0018258A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPPA - LATICINIO FAZENDINHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR CHAVES SIQUEIRA DUARTE OAB - GO0027148A (ADVOGADO)
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Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 31 de Julho de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001779-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAIKY IURY AIRES TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 02/02/2018 Hora: 16:20 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-75.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE MOURA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL PRAJNATARA BALBINO DA SILVA OAB - MT0020340A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010019-75.2016.811.0008 Pólo ativo: FRANCISCA DE MOURA 

SILVA Pólo Passivo: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.2. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 3. DO MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito no 

estado do processo, a teor 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE DECLARATORIA DE 

INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, onde em resumo, aduz a 

parte autora, que realizou um empréstimo com o Reclamado a ser 

descontado pelo INSS, e quando o empréstimo acabou percebeu a 

cobrança das duas ultimas parcelas, e ao entrar em contato com o INSS 

percebeu que havia sido devidamente descontado a parcela, o que torna a 

negativação do Réu indevida. Na contestação, o Reclamado alega que o 

INSS solicitou a devolução das parcelas 59 e 60 do contrato de 

empréstimo do autor através da glosa, assim, a cobrança é devida, 

pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, verifico que o autor 

comprova que efetuou devidamente o pagamento do empréstimo, sendo 

portanto ilegítima negativação do Reclamado. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. 3.2 DOS DANOS MORAIS 

Comprovada a inexistência de relação jurídica válida entre as partes, resta 

cristalino que a cobrança do empréstimo lançado no nome da parte autora 

foi indevido e irregular, inclusive pelo possibilidade de descontos no seu 

salário, que somente não ocorreu pois ingressou neste juízo. Nesta 

enseada, diz o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal 

artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Com efeito, a parte autora narra sua intranqüilidade e 

insegurança e porquê não impotência, ao ver lançado em sua conta sem 

qualquer solicitação sua, empréstimo indevido. É justamente essa 

intranqüilidade e inquietude de espírito levada a efeito pela ação do 

requerido que ao cobrar indevidamente as parcelas do empréstimo em 

comento. Nossos tribunais tem rotineiramente decidido que a oferta de 

crédito não solicitado ao consumidor implica na condenação por danos 

morais. No sentido de nosso entendimento os julgados: CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - DESCONTO INDEVIDO EM 

CONTA-CORRENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. 

Em sede de recurso especial, a revisão da indenização por dano moral 

apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias 

se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas 

hipóteses, incide o enunciado da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no AREsp: 401880 SP 2013/0318932-7, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/11/2013, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2013) APELAÇÃO 

INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS EMPRÉSTIMO INDEVIDO - QUANTUM. - A 

fraude de terceiros é inserida na teoria do risco profissional da atividade 

da instituição financeira (recurso repetitivo do C. Superior Tribunal de 

Justiça);- Manutenção da sentença por seus próprios e bem lançados 

fundamentos art. 252 do RITJSP;- Quantum indenizatório que se mostra 

adequado à média praticada por esta Relatora em casos análogos e 
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condizente com o dano sofrido (artigo 944 do CC), incabível 

redução;RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 9122182202009826 SP 

9122182-20.2009.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de 

Julgamento: 15/10/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 31/10/2012) Na hipótese presente, verifico que caberia a parte 

reclamada proceder com mais cautela quando se trata de concessão de 

empréstimos, haja vista que responde integralmente pelos danos sofridos 

pelo consumidor quando comprovado a ilegitimidade do contrato. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$8.000,00 (oito 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, SUGIRO PARCIAL PROCEDENCIA DO Pedido 

Inicial, mantendo os efeitos da tutela para: a)CONDENAR o reclamado BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito 

ml reais) a reclamante FRANCISCA DE MOURA SILVA, valor esse 

acrescido de juros de 1%(um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data da publicação desta sentença(362 STJ). Como consequência da 

presente sentença, DECLARO inexistente o debito em discussão neste 

processo. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT.. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001780-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAIKY IURY AIRES TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 02/02/2018 Hora: 16:40 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010948-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA (REQUERENTE)

CAROLINE BARBARA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL PRAJNATARA BALBINO DA SILVA OAB - MT0020340A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010948-74.2017.811.0004 Pólo Ativo: CAROLINE BARBARA 

BARROS e MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA Pólo Passivo: TAM 

LINHAS AEREAS S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Inicialmente entendo por determinar a ilegitimidade ativa “ex 

officio” da parte CAROLINE BARBARA BARROS, tendo em vista que a 

compra foi realizada em nome do segundo Reclamante, sendo este o 

consumidor direto da reclamada. Ainda, quantos as preliminares aduzidas, 

não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde afirma a parte 

reclamante em resumo que adquiriu passagens áreas da Reclamada, 

porém o site induziu ao erro marcando a data do retorno de forma errada, 

em contato com a ré, informaram que deveria encaminhar um email 

solicitando o cancelamento do pedido no mesmo dia, o que fora feito, no 

entanto, a ré não aceitou e aduzindo que o mesmo deveria requerer o 

reembolso, motivo pelo qual ingressa com a presente ação. Na 

contestação, a reclamada alega que o autor deveria ter solicitado o pedido 

de reembolso o que não o fez, ingressando com a presente demanda, de 

modo que seus pedidos não podem ser acolhidos pois não cumpriu com 

as instruções necessárias. Na impugnação, o autor alega que no 

cancelamento, o que foi realizado, o autor não pagaria nenhuma taxa, e já 

no reembolso o mesmo pagaria, sendo que a reclamada rejeitou o pedido 

de cancelamento sem qualquer motivo justificável. Pois bem, em que pese 

as alegações da parte Reclamada, evidentemente a situação do autor 

enquadra-se na lei consumerista, de modo que cabível a inversão do ônus 

da prova. Verifico que a parte autora cumpriu devidamente com a 

solicitação de cancelamento, sendo certo que a reclamada rejeitou o 

pedido sem nenhuma justificativa, de modo a obrigar o autor a pedir o 

reembolso onde seria descontado encargos como multas e taxas, onde 

entendo ser indevida. Assim, entendo devida a devolução da quantia de 

R$7.224,28 de forma simples, tendo em vista que não houve cobrança 

indevida, e sim ausência de devolução no prazo correto. . 3.1 DANO 

MORAL No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, 

entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral a 

Reclamante, abalo esse passível de indenização. Dispõe o Código Civil 

Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Destaco que, ao contrário do 

asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo 

moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, 

a Reclamada TAM LINHAS AEREAS S/A a pagar a quantia de R$3.000,00 

(três mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 
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Reclamante MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 

405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento da quantia de R$7.224,28 (sete mil, duzentos e 

cinte e quatro reais e vinte e oito centavos) ao autor, a titulo de dano 

material, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir do pedido de cancelamento (Súmula 54 STJ). c) DECLARO 

o presente feito sem analise de mérito para a Reclamante CAROLINE 

BARBARA BARROS por reconhecer sua ilegitimidade ativa. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001261-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE MORAIS NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

20/02/2018 Hora: 08:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001290-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

21/02/2018 Hora: 13:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001588-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUDSON FERNANDES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Em face da manifestação expressa da parte demandante aportada aos 

autos, e sendo certo que no âmbito dos Juizados Especiais o autor pode 

desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância do 

réu, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, § Único, e art. 485, inciso VIII, 

ambos do CPC c/c art. 51, caput, da Lei 9.099/95, a desistência em 

apreço, e atento ao enunciado 90 do Fonaje julgo EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito. 3- Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios, consoante determinação dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/1995. 4- Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 5- Publique-se, registre-se, 

intime-se. 6- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001535-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO PFEIFER NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

 

Ante o teor da decisão proferida em sede de mandado de segurança, 

SUSPENDO a presente demanda até ulterior deliberação judicial. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001293-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

27/02/2018 Hora: 08:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001510-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALLFLEX PEREIRA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) HALISON 

RODRIGUES DE BRITO - MT0022355A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 05/02/2018 Hora: 12:20 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001296-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELLA CRISTINA ALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

27/02/2018 Hora: 13:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001297-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELSON MATHEUS DA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

28/02/2018 Hora: 13:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL VEIGA MONTEIRO 02930758163 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA OAB - MT0017086A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000219-11.2017.811.0004 Pólo Ativo: SAMUEL VEIGA 

MONTEIRO Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde afirma a parte 

autora que em decorrência de quedas de energia ocasionou a queima de 

dois objetos, sendo que o autor dirigiu-se até o PROCON para ter o 

produto consertado, no entanto em decorrência da demora do conserto e 

da necessidade do objeto, o autor pagou pelo reparo, sendo que a ré se 

negou a restituir o valor sob alegação que não estava mais queimado. 

Aduz ainda que a energia fornecida a sua propriedade é inferior a média e 

por isso a enorme oscilação, pugnando pela reparação moral. Na 

contestação, a reclamada alega que o autor não comprova que a queima 

do objeto originou-se de queda de energia, vez que não houve registro de 

nenhuma queda de energia, e ainda que o autor não comprova a 

disponibilização de fornecimento inferior ao necessário pugnando pela 

improcedência da inicial. Pois bem, verifico que a parte autora apresenta 

laudo comprovando que a origem da queima do produto deu-se pela queda 

de energia, dessa forma, entendo que o autor faz jus a restituição da 

quantia de R$800,00 (oitocentos reais). Quanto ao fornecimento de 

energia inferior ao devido, a reclamada apresenta laudo comprovante que 

o índice de energia fornecido esta dentro dos parâmetros estabelecidos 

pela ANEEL, sendo que não sendo possível realização de pericia nos 

Juizados Especiais e o autor não apresentou nenhuma contra prova, 

forçoso reconhecer que não existe defeito quanto a voltagens do 

fornecimento de energia. 2.3 . DANO MORAL No que tange ao pedido de 

reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que ausência de zelo da Reclamada somadas a 

desprezo ao consumidor em não reparar seus danos de forma 

administrativa, implica em danos morais passiveis de indenização. Assim, 

apesar da parte autora de ter demandado de forma administrativa para 

restituição do valor do conserto do aparelho queimado em decorrência da 

queda de energia e não ter seu problema resolvido, necessitando 

ingressar de forma judicial, incorre em abalo moral. Portanto, restou-se 

comprovada a responsabilidade na conduta da reclamada, pois no sistema 

do C.D.C., é dever e risco profissional do fornecedor de serviços agir 

corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. 

Entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ele a dor e/ou sofrimento causado, mas especialmente deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, 

razoabilidade e severidade. A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$4.000,00 

(quatro mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) 

CONDENAR a parte Reclamada ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A a pagar a quantia de a pagar quantia de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de indenização por danos morais ao 

Reclamante SAMUEL VEIGA MONTEIRO, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) CONDENAR A Reclamada 

ao pagamento da quantia de R$800,00 (oitocentos reais) a parte autora, a 

titulo de danos materiais, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL VEIGA MONTEIRO 02930758163 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA OAB - MT0017086A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000219-11.2017.811.0004 Pólo Ativo: SAMUEL VEIGA 

MONTEIRO Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 
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prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde afirma a parte 

autora que em decorrência de quedas de energia ocasionou a queima de 

dois objetos, sendo que o autor dirigiu-se até o PROCON para ter o 

produto consertado, no entanto em decorrência da demora do conserto e 

da necessidade do objeto, o autor pagou pelo reparo, sendo que a ré se 

negou a restituir o valor sob alegação que não estava mais queimado. 

Aduz ainda que a energia fornecida a sua propriedade é inferior a média e 

por isso a enorme oscilação, pugnando pela reparação moral. Na 

contestação, a reclamada alega que o autor não comprova que a queima 

do objeto originou-se de queda de energia, vez que não houve registro de 

nenhuma queda de energia, e ainda que o autor não comprova a 

disponibilização de fornecimento inferior ao necessário pugnando pela 

improcedência da inicial. Pois bem, verifico que a parte autora apresenta 

laudo comprovando que a origem da queima do produto deu-se pela queda 

de energia, dessa forma, entendo que o autor faz jus a restituição da 

quantia de R$800,00 (oitocentos reais). Quanto ao fornecimento de 

energia inferior ao devido, a reclamada apresenta laudo comprovante que 

o índice de energia fornecido esta dentro dos parâmetros estabelecidos 

pela ANEEL, sendo que não sendo possível realização de pericia nos 

Juizados Especiais e o autor não apresentou nenhuma contra prova, 

forçoso reconhecer que não existe defeito quanto a voltagens do 

fornecimento de energia. 2.3 . DANO MORAL No que tange ao pedido de 

reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que ausência de zelo da Reclamada somadas a 

desprezo ao consumidor em não reparar seus danos de forma 

administrativa, implica em danos morais passiveis de indenização. Assim, 

apesar da parte autora de ter demandado de forma administrativa para 

restituição do valor do conserto do aparelho queimado em decorrência da 

queda de energia e não ter seu problema resolvido, necessitando 

ingressar de forma judicial, incorre em abalo moral. Portanto, restou-se 

comprovada a responsabilidade na conduta da reclamada, pois no sistema 

do C.D.C., é dever e risco profissional do fornecedor de serviços agir 

corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. 

Entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ele a dor e/ou sofrimento causado, mas especialmente deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, 

razoabilidade e severidade. A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$4.000,00 

(quatro mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) 

CONDENAR a parte Reclamada ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A a pagar a quantia de a pagar quantia de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de indenização por danos morais ao 

Reclamante SAMUEL VEIGA MONTEIRO, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) CONDENAR A Reclamada 

ao pagamento da quantia de R$800,00 (oitocentos reais) a parte autora, a 

titulo de danos materiais, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001632-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRA MARTINS DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - 

MT0012203S para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 02/04/2018 Hora: 16:00/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001311-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA ROBELIA PINHEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIO DIAS FERREIRA - MT0014548A-O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 02/04/2018 

Hora: 16:20 /mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001511-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALLFLEX PEREIRA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALISON RODRIGUES DE BRITO - MT0022355A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

07/02/2018 Hora: 08:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001513-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLENE ALVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALISON RODRIGUES DE BRITO - MT0022355A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

09/02/2018 Hora: 12:20/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001519-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOGEVAL TEODORO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALISON RODRIGUES DE BRITO - MT0022355A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

16/02/2018 Hora: 12:20/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001521-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GILBERTO CAVALCANTE ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALISON RODRIGUES DE BRITO - MT0022355A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

19/02/2018 Hora: 12:20 /mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001525-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALISON RODRIGUES DE BRITO - MT0022355A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

20/02/2018 Hora: 13:20/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001582-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RENO AMORIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALISON RODRIGUES DE BRITO - MT0022355A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

21/02/2018 Hora: 08:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001597-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN CRISTINA CUNHA VARJAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

05/02/2018 Hora: 12:40/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001598-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERUZIA MOURA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

07/02/2018 Hora: 08:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001599-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA VIEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

09/02/2018 Hora: 12:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001611-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DE SOUSA PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

16/02/2018 Hora: 12:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001612-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSKLEY LELIS LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

19/02/2018 Hora: 12:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001613-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONIO GOMES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

20/02/2018 Hora: 13:40 /mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001614-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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LOURIVAL DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

21/02/2018 Hora: 08:40 //MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001769-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WANDERLEY PEREIRA DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

31/01/2018 Hora: 13:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001781-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KLEICIMAR ANTONIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

05/02/2018 Hora: 13:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001782-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALMEIDA MARTINS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: ROBERTA LOURENCO SILVA - MT20409/O, WESLEY 

EDUARDO DA SILVA - MT0013617A, MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS 

SANTOS - MT0017066Apara que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 05/02/2018 Hora: 13:20/mt , sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001784-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO)

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: ROBERTA LOURENCO SILVA - MT20409/O, WESLEY 

EDUARDO DA SILVA - MT0013617A, MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS 

SANTOS - MT0017066Apara que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 05/02/2018 Hora: 14:00/mt , sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001785-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO)

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA DA COSTA NONATO - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: WESLEY EDUARDO DA SILVA - MT0013617A, 

ROBERTA LOURENCO SILVA - MT20409/O, MARCOS AURELIO 

RODRIGUES DOS SANTOS - MT0017066Apara que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 05/02/2018 

Hora: 14:20 /mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001794-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ETHOS LOCADORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT0010410A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H METAL CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RODRIGO SILVEIRA - MT0010410A-O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 06/02/2018 Hora: 09:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001786-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS BITTENCOURT CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

05/02/2018 Hora: 14:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001787-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS BITTENCOURT CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

05/02/2018 Hora: 15:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001790-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/02/2018 Hora: 08:20 /mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001795-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WOSTTER NEVES RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 06/02/2018 Hora: 09:40 , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001796-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia : 

06/02/2018 Hora: 10:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001797-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADRIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/02/2018 Hora: 10:20 /mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001807-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT0003056A, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 06/02/2018 Hora: 16:40 , MT,sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001807-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/02/2018 Hora: 16:40 MT, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001798-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADRIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT0003056A, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 06/02/2018 Hora: 10:40 , MT,sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001798-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADRIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/02/2018 Hora: 10:40/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001802-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DION CLESIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia : 

06/02/2018 Hora: 14:20/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001805-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON PINHEIRO LACERDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/02/2018 Hora: 16:00 //MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001806-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON PINHEIRO LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT0003056A, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 06/02/2018 Hora: 16:20 , MT,sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001806-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON PINHEIRO LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/02/2018 Hora: 16:20 /mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001811-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES ALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 07/02/2018 

Hora: 09:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001812-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESUALDO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 07/02/2018 

Hora: 10:00 /MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001813-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 07/02/2018 

Hora: 10:20/mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001815-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIANO SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: EDMAR COSTA - MT0011399A-O, SERGIO ANTONIO 

GARCIA PEREIRA - MT0016080A, DANIELLY BARROS DO PRADO - 

MT21034/O-Opara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 07/02/2018 Hora: 13:20 /MT, sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001816-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRELMAR DIAS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 07/02/2018 

Hora: 13:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001819-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PIEDADE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 07/02/2018 

Hora: 14:20 /mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001822-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELY DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 07/02/2018 

Hora: 15:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001823-07.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIMAR DUTRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 07/02/2018 

Hora: 15:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001824-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 07/02/2018 

Hora: 16:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001826-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 07/02/2018 

Hora: 16:20/mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001828-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALEX FERREIRA DE ABREU - MT0018260A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 07/02/2018 

Hora: 16:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001831-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITO BATISTA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 09/02/2018 

Hora: 13:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001832-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DULCELINA DE OLIVEIRA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 09/02/2018 

Hora: 14:00 /mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001788-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS BITTENCOURT CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCOS VINICIUS BITTENCOURT CARVALHO para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 05/02/2018 Hora: 15:40/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001833-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANNE GLEICY BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 09/02/2018 

Hora: 14:20/mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001894-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA RODRIGUES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIDALVA ELIAS COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MYKE BRENDON BORGES - MT0021498A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia : 16/02/2018 

Hora: 13:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001834-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia : 09/02/2018 

Hora: 14:40 /mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001834-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - MT0014992S, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 09/02/2018 Hora: 14:40 /MT, sob pena 

de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001902-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES - MT0021665A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

16/02/2018 Hora: 14:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001903-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - MT21691/O, 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/Opara que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 16/02/2018 Hora: 15:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001903-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT0003056A, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 16/02/2018 Hora: 15:00 /mt, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001837-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIDE ALVES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 09/02/2018 

Hora: 15:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001906-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON FARIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - MT21691/O, 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/Opara que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia : 16/02/2018 

Hora: 15:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001907-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUZ MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - MT21691/O, 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/Opara que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 16/02/2018 Hora: 16:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001904-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMYLLA JULIE GONCALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - MT21691/O, 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/Opara que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 16/02/2018 Hora: 15:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001793-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEANI DOS SANTOS 56936028187 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 
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do(a) REQUERENTE: MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - 

MT0017066A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia : 06/02/2018 Hora: 09:00/MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001908-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - MT21691/O, 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/Opara que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 16/02/2018 Hora: 16:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001908-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - MT0014992S, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 16/02/2018 Hora: 16:20 , /MT,sob pena 

de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001912-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - MT21691/O, 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/Opara que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 19/02/2018 Hora: 13:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001914-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON ANDRADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - MT21691/O, 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/Opara que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 19/02/2018 Hora: 14:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001913-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - MT21691/O, 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/Opara que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 19/02/2018 Hora: 14:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001915-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVA GOMES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - MT0014992S, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 19/02/2018 Hora: 14:40/MT , sob pena 

de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001915-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVA GOMES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - MT21691/O, 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/Opara que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 19/02/2018 Hora: 14:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001916-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA FIGUEREDO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - MT21691/O, 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/Opara que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 19/02/2018 Hora: 15:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001917-52.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO RESENDE CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CLEVER CARMO SILVA NETO - MT24084/O-O para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o 

dia19/02/2018 Hora: 15:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001918-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - GO0045732A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o 

dia19/02/2018 Hora: 16:00 /mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001919-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMONT POSSAS OAB - MG0099149A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PETROMIMO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EDUARDO PIMONT POSSAS - MG0099149A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 19/02/2018 

Hora: 16:20 /MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010880-32.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLESIO PEREIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - GO0028789A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES OAB - MT0013613A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR BIZAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES LUIZ ESTEVES JUNIOR OAB - MT5916/B (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, conforme consta do (s) evento 

(s), percebe-se que a parte deixou de realizar medidas positivas para 

sequencia da marcha, sobretudo atender o despacho na integralidade. 

Constado abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Julho de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010880-32.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLESIO PEREIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - GO0028789A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES OAB - MT0013613A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR BIZAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES LUIZ ESTEVES JUNIOR OAB - MT5916/B (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, conforme consta do (s) evento 

(s), percebe-se que a parte deixou de realizar medidas positivas para 

sequencia da marcha, sobretudo atender o despacho na integralidade. 

Constado abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Julho de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010880-32.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLESIO PEREIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - GO0028789A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES OAB - MT0013613A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR BIZAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES LUIZ ESTEVES JUNIOR OAB - MT5916/B (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, conforme consta do (s) evento 

(s), percebe-se que a parte deixou de realizar medidas positivas para 

sequencia da marcha, sobretudo atender o despacho na integralidade. 

Constado abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 
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processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Julho de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010967-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SARA CINTIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010967-80.2017.811.0004 Pólo Ativo: SARA CINTIA FERREIRA 

DA SILVA Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS Vistos, etc. O 

processo não se encontra pronto para julgamento. Em análise aos autos, 

constata-se a necessidade de converter o julgamento em diligência, tendo 

em vista que a parte autora, apesar de trazer aos autos valor da causa, 

não apresentou valor da cobrança pretendida, sabendo-se que no âmbito 

dos Juizados Especiais não se pode haver sentença ilíquida, caberá a 

parte informar o valor original e atualizado ao qual pleiteia recebimento. 

Assim, intime-se a parte autora, para no prazo de 10(dez) dias, 

apresentar tais valores. Após o prazo supra, com ou sem manifestação, 

retornem os autos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011379-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MENDES CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011379-11.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARCOS MENDES 

CANDIDO Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, conforme 

relatório de negativação, que não estão sendo discutidas em outra ação. 

O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de 

danos morais em caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 

STJ), no entanto considerando as negativações posteriores que também 

são legitimas não está sendo reconhecida a existência dos danos morais, 

pois caracteriza a figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. 

INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para 

que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se 

faz que esta traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a 

própria parte não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há 

como cobrar de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não 

tento havido recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto 

ao valor da indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 193 de 1523



(TJ-MG - AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011379-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MENDES CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011379-11.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARCOS MENDES 

CANDIDO Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, conforme 

relatório de negativação, que não estão sendo discutidas em outra ação. 

O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de 

danos morais em caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 

STJ), no entanto considerando as negativações posteriores que também 

são legitimas não está sendo reconhecida a existência dos danos morais, 

pois caracteriza a figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. 

INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para 

que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se 

faz que esta traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a 

própria parte não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há 

como cobrar de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não 

tento havido recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto 

ao valor da indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. 

(TJ-MG - AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga
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Processo Número: 1000234-77.2017.8.11.0004
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MICHAELLY DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Autos nº 1000234-77.2017.811.0004 Pólo Ativo: MICHAELLY DIAS DOS 

SANTOS Pólo Passivo: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora argumenta que 

sofreu constrangimento em espera na fila do banco da Reclamada, o que 

lhe causou transtornos de ordem pessoal. Na contestação, em resumo, a 

Reclamada alega que o Reclamante não comprova o dano ocorrido, bem 

como o fato não é capaz de caracterizar ato ilícito, passível de 

indenização. Pois bem, a parte autora deixou de fazer prova do fato 

constitutivo do seu direito, comprovando a ocorrência do dano moral. Não 

se vislumbra nos fatos narrados, a presença dos elementos da 

responsabilidade civil, sobretudo o dano, independentemente da natureza. 

O fato de o cliente permanecer em fila de banco por tempo superior ao que 

estabelece a Lei Municipal, não passa de mero aborrecimento diário, 

desconforto, e irregularidade administrativa, comuns nas relações como a 

descrita nestes autos. Infelizmente, a conduta como a sub judice é 

rotineira a todos os clientes de instituições financeiras, devendo tais 

condutas, serem penalizadas por meio de multas a serem aplicadas pelo 

Poder Público Municipal. Com efeito, compartilho do entendimento de que 

“permanecer em fila de banco por tempo superior ao que estabelece a Lei 

Municipal para ser atendido”, com relação ao dano, em si, não há ofensa 

ao direito da personalidade, à honra, não havendo qualquer dano moral 

passível de indenização, ainda pelo fato que nos dias hodiernos, a espera 

em fila de banco pode ser evitada, com os serviços on-line, caixa 

eletrônico e os postos de auto-atendimento, e no presente caso, o autor 

não demonstrou que o serviço realizado deveria ser exclusivamente no 

banco ou que não poderia ser realizado em outro horário, o que implica em 

afirmar que o próprio autor deu causa ao aborrecimento. Portanto, a 

atitude da parte reclamada evidencia, tão somente, mero dissabor, que 

não é capaz de impingir dor moral a ser reparada a parte reclamante. 

Destarte, a dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da 

personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do 

mero aborrecimento, a que todos estamos sujeitos, sob pena de se ampliar 

excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos 

o instituto. Não se afirma aqui que a conduta dos Bancos é admissível. 

Pelo contrário. A controvérsia revela falha na prestação de serviço que 

merece atenção do Ministério Público e aplicações de multas, inclusive, 

pesadíssimas pelos órgãos regularmente constituídos. No entanto, a 

espécie não revela qualquer situação excepcional que autorize 

reconhecer que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero 

aborrecimento. Nesse sentido, decisão da Turma Recursal Cível do Estado 

do Rio de Janeiro, como se vê do seguinte aresto: RECURSO INOMINADO. 

REPARAÇÃO DE DANOS. ESPERA EM FILA DE BANCO. DEMORA NO 

ATENDIMENTO. DANO MORAL AFASTADO. AUSENTE 

EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO DO 

COTIDIANO QUE NÃO FERE ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO 

PROVIDO, (Recurso Cível Nº 71004952644, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 14/11/2014). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004952644 RS , Relator: Glaucia Dipp Dreher, 

Data de Julgamento: 14/11/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/11/2014) E também, é o 

entendimento Jurisprudencial da nossa Corte Estadual: APELAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TEMPO DE ESPERA EM FILA DE 

BANCO - MERO DISSABOR - RECURSO DESPROVIDO. A extrapolação do 

tempo fixado em Lei Municipal para atendimento nos estabelecimentos 

bancários, por si só, é insuficiente para gerar o direito à indenização por 

dano moral, configurando mero aborrecimento experimentado pelo 

consumidor. (Ap, 107243/2011, DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/03/2012, Data da 

publicação no DJE 21/03/2012). Assim, inexistindo dano moral, 

descaracteriza-se a pretensão indenizatória. 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de 

mérito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAELLY DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000234-77.2017.811.0004 Pólo Ativo: MICHAELLY DIAS DOS 

SANTOS Pólo Passivo: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora argumenta que 

sofreu constrangimento em espera na fila do banco da Reclamada, o que 

lhe causou transtornos de ordem pessoal. Na contestação, em resumo, a 

Reclamada alega que o Reclamante não comprova o dano ocorrido, bem 

como o fato não é capaz de caracterizar ato ilícito, passível de 

indenização. Pois bem, a parte autora deixou de fazer prova do fato 

constitutivo do seu direito, comprovando a ocorrência do dano moral. Não 
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se vislumbra nos fatos narrados, a presença dos elementos da 

responsabilidade civil, sobretudo o dano, independentemente da natureza. 

O fato de o cliente permanecer em fila de banco por tempo superior ao que 

estabelece a Lei Municipal, não passa de mero aborrecimento diário, 

desconforto, e irregularidade administrativa, comuns nas relações como a 

descrita nestes autos. Infelizmente, a conduta como a sub judice é 

rotineira a todos os clientes de instituições financeiras, devendo tais 

condutas, serem penalizadas por meio de multas a serem aplicadas pelo 

Poder Público Municipal. Com efeito, compartilho do entendimento de que 

“permanecer em fila de banco por tempo superior ao que estabelece a Lei 

Municipal para ser atendido”, com relação ao dano, em si, não há ofensa 

ao direito da personalidade, à honra, não havendo qualquer dano moral 

passível de indenização, ainda pelo fato que nos dias hodiernos, a espera 

em fila de banco pode ser evitada, com os serviços on-line, caixa 

eletrônico e os postos de auto-atendimento, e no presente caso, o autor 

não demonstrou que o serviço realizado deveria ser exclusivamente no 

banco ou que não poderia ser realizado em outro horário, o que implica em 

afirmar que o próprio autor deu causa ao aborrecimento. Portanto, a 

atitude da parte reclamada evidencia, tão somente, mero dissabor, que 

não é capaz de impingir dor moral a ser reparada a parte reclamante. 

Destarte, a dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da 

personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do 

mero aborrecimento, a que todos estamos sujeitos, sob pena de se ampliar 

excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos 

o instituto. Não se afirma aqui que a conduta dos Bancos é admissível. 

Pelo contrário. A controvérsia revela falha na prestação de serviço que 

merece atenção do Ministério Público e aplicações de multas, inclusive, 

pesadíssimas pelos órgãos regularmente constituídos. No entanto, a 

espécie não revela qualquer situação excepcional que autorize 

reconhecer que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero 

aborrecimento. Nesse sentido, decisão da Turma Recursal Cível do Estado 

do Rio de Janeiro, como se vê do seguinte aresto: RECURSO INOMINADO. 

REPARAÇÃO DE DANOS. ESPERA EM FILA DE BANCO. DEMORA NO 

ATENDIMENTO. DANO MORAL AFASTADO. AUSENTE 

EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO DO 

COTIDIANO QUE NÃO FERE ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO 

PROVIDO, (Recurso Cível Nº 71004952644, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 14/11/2014). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004952644 RS , Relator: Glaucia Dipp Dreher, 

Data de Julgamento: 14/11/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/11/2014) E também, é o 

entendimento Jurisprudencial da nossa Corte Estadual: APELAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TEMPO DE ESPERA EM FILA DE 

BANCO - MERO DISSABOR - RECURSO DESPROVIDO. A extrapolação do 

tempo fixado em Lei Municipal para atendimento nos estabelecimentos 

bancários, por si só, é insuficiente para gerar o direito à indenização por 

dano moral, configurando mero aborrecimento experimentado pelo 

consumidor. (Ap, 107243/2011, DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/03/2012, Data da 

publicação no DJE 21/03/2012). Assim, inexistindo dano moral, 

descaracteriza-se a pretensão indenizatória. 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de 

mérito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga
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Autos nº 1000340-39.2017.811.0004 Pólo Ativo: ZILDINETE MENDES DOS 

SANTOS Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 
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não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011401-69.2017.8.11.0004
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Autos nº 8011401-69.2017.811.0004 Pólo Ativo: ADILSON TOMAS DA 

SILVA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, conforme 

relatório de negativação, que não estão sendo discutidas em outra ação. 

O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de 

danos morais em caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 

STJ), no entanto considerando as negativações posteriores que também 

são legitimas não está sendo reconhecida a existência dos danos morais, 

pois caracteriza a figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. 

INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para 

que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se 

faz que esta traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a 

própria parte não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há 

como cobrar de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não 

tento havido recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto 

ao valor da indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. 

(TJ-MG - AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga
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RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, conforme 

relatório de negativação, que não estão sendo discutidas em outra ação. 

O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de 

danos morais em caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 

STJ), no entanto considerando as negativações posteriores que também 

são legitimas não está sendo reconhecida a existência dos danos morais, 

pois caracteriza a figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. 

INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para 

que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se 

faz que esta traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a 

própria parte não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há 

como cobrar de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não 

tento havido recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto 

ao valor da indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. 

(TJ-MG - AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga
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9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 
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responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, conforme 

relatório de negativação, que não estão sendo discutidas em outra ação. 

O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de 

danos morais em caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 

STJ), no entanto considerando as negativações posteriores que também 

são legitimas não está sendo reconhecida a existência dos danos morais, 

pois caracteriza a figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. 

INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para 

que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se 

faz que esta traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a 

própria parte não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há 

como cobrar de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não 

tento havido recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto 

ao valor da indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. 

(TJ-MG - AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga
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Autos nº 1000271-07.2017.811.0004 Pólo Ativo: SILVANA LEITE RIBEIRO 

Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 
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pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga
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INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu advogado EDILZETE GOMES 

MORAIS DE ABREU - MT0015984A (adv. da parte promovente) para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 16/08/2017 

Hora: 10:40 (MT) , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011126-91.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA MOURA CAVALCANTE MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRE DA MATA OAB - MT0009126A (ADVOGADO)

ANA PAULA ANDRE DA MATA OAB - MT0010521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SOUSA ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT
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JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não 

houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou materiais. 

Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 
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alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo
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Autos nº 1000272-89.2017.811.0004 Pólo Ativo: SILVANA LEITE RIBEIRO 

Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000576-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALENIR DOMINGOS DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)
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NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0019832A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

1- Dispensado o relatório na forma do art. 38 da lei 9099/95. 2- Ao analisar 

a exordial, noto que o presente feito reclama a realização de exame 

pericial específico a ser realizado por profissional competente. 3- Os 

litígios relacionados à perícia não estão pura e expressamente excluídos 

do Juizado Especial Cível, sob pena de contrariar a mens legis. 4- Em 

verdade, a Lei nº 9.099/95 estabelece, em seu art. 3º, dois parâmetros - 

valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor 

complexidade e, consectariamente, sujeita à competência do Juizado 

Especial Cível. 5- Há, então, apenas dois critérios para fixação dessa 

competência, quais sejam: valor e matéria, inexistindo dispositivo na Lei nº 

9.099/95 que permita concluir que a complexidade da causa e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível esteja relacionada à 

necessidade ou não de perícia. 6- Ao revés, o art. 35 da Lei 9.099/95 

regula a hipótese de prova técnica, em ordem a confirmar o fato de que no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é possível a realização de perícia, 

seguindo-se, naturalmente, formalidades simplificadas que sejam 

compatíveis com as causas de menor complexidade. Nesse sentido, eis 

julgado do Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CAUSAS 

CÍVEIS DE MENOR COMPLEXIDADE INCLUEM AQUELAS EM QUE SEJA 

NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO 

VALOR DA CAUSA. ? O entendimento da 2.ª Seção é no sentido de que 

compete ao STJ o julgamento de conflito de competência estabelecido 

entre Juízo Federal e Juizado Especial Federal da mesma Seção Judiciária. 

- A Lei n.° 10.259/2001 não exclui de sua competência as disputas que 

envolvam exame pericial. Em se tratando de cobrança inferior a 60 

salários mínimos deve-se reconhecer a competência absoluta dos 

Juizados Federais. Conflito de Competência conhecido, para o fim de se 

estabelecer a competência do Juízo do 1o Juizado Especial Federal Cível 

de Vitória, ora suscitado. (STJ ? C.C Nº 83.130/ES ? 2ª Seção ? Min. 

Nancy Andrighi ? DJ de 04.10.2007). 7- Logo, verifica-se que a aferição 

da complexidade da matéria não se relaciona com a necessidade ou não 

de perícia, mas sim de outros critérios que evidenciam a compatibilização 

com os princípios e formalidades inerentes a Lei nº. 9.099/95. 8- Nesse 

pórtico, bem adequado e pertinente o enunciado nº 12, do FONAJE, no 

sentido de que “A perícia informal é admissível na hipótese do art. 35 da 

Lei 9.099/95”. 9- Aplicando tais ponderações ao caso concreto versado 

neste processo, entendo que o “thema decidendum” aferição de violação 

é matéria complexa, notadamente por exigir conhecimento estritamente 

científico e técnico, em cujo âmbito a realização de perícias e formalização 

de laudos perpassam pela adoção de outras providências, destoando das 

formalidades simplórias e princípios regentes da Lei 9.099/95. Nesse 

sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

verbis: “RECURSO INOMINADO – DEVOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE 

ORDEM PÚBLICA AO JUÍZO AD QUEM – PRINCÍPIO TRANSLATIVO – 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – 

ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL 

PARA CONSTATAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA 

DA EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA E OS DANOS – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO”. 1 – Se, para verificação da 

responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, importa saber 

se a fiação que abastece a unidade consumidora do reclamante, e que foi 

danificada pela colisão de um caminhão baú, estava ou não instalada 

corretamente no dia do evento, há a necessidade de elaboração de laudo 

pericial, providência esta que caracteriza complexidade da matéria e torna 

os Juizados Especiais absolutamente incompetentes para processar e 

julgar o feito. 2 – Incompetência desta Justiça Especializada reconhecida, 

com a consequente extinção do feito, na forma do art. 51, II, da Lei n. 

9.099/95. (INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

120090052968/2012, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 27/11/2012, Publicado no DJE 27/11/2012). 

(original sem negrito). 10- No mesmo sentido já se posicionou o Superior 

Tribunal de Justiça ao aprecia a reclamação Nº 27.682 oriunda do Estado 

de Minas Gerais, publicada em 02/10/2015: (...) Vê-se, portanto, que a 

controvérsia consiste na exigibilidade ou não do débito em questão. Para 

saber se o débito é exigível é necessário aferir se houve mediação inferior 

do consumo e, via de consequência, se houve fraude. No entanto, a 

ocorrência ou não de fraude pode ser verificada apenas através de 

perícia técnica. No entanto, a produção de prova pericial na forma como 

deve ser feita não encontra previsão na Lei n. 9.099/95 e vai de encontro 

aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, quais sejam, oralidade, 

simplicidade, informalidade e celeridade. De acordo com o art. 33 da Lei n. 

9.099/95, todas as provas devem ser produzidas em audiência de 

instrução e julgamento, sendo autorizada apenas a produção de prova 

pericial indireta, na forma estabelecida no art. 35 do mesmo diploma legal: 

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de 

sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico. 

Todavia, a simples inquirição de técnicos em audiência não vai contribuir 

para o deslinde da controvérsia, uma vez que é necessário um exame 

especifico, por um profissional competente, no marcador de energia em 

questão. Tendo em vista que a necessidade de perícia especifica 

caracteriza a causa como complexa e considerando que, nos termos do 

art. 3o da Lei 9.099/95, os juizados têm competência apenas para o 

processamento e julgamento das causas de menor complexidade, o 

processo deve ser extinto na forma do art. 55, inciso II da referida lei, 

conforme feito pela sentença impugnada (...) 11- Isto posto, INDEFIRO a 

inicial, o que faço com esteio na inteligência do artigo 485, I, do Diploma 

Processual Civil c/c 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, declarando extinto o 

processo sem julgamento de mérito. 15- Sem custas ou condenação em 

honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 12- Publique-se. 

13- Registre-se. 14- Intime-se. 15- Cumpra-se.
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1- Dispensado o relatório na forma do art. 38 da lei 9099/95. 2- Ao analisar 

a exordial, noto que o presente feito reclama a realização de exame 

pericial específico a ser realizado por profissional competente. 3- Os 

litígios relacionados à perícia não estão pura e expressamente excluídos 

do Juizado Especial Cível, sob pena de contrariar a mens legis. 4- Em 

verdade, a Lei nº 9.099/95 estabelece, em seu art. 3º, dois parâmetros - 

valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor 

complexidade e, consectariamente, sujeita à competência do Juizado 

Especial Cível. 5- Há, então, apenas dois critérios para fixação dessa 

competência, quais sejam: valor e matéria, inexistindo dispositivo na Lei nº 

9.099/95 que permita concluir que a complexidade da causa e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível esteja relacionada à 

necessidade ou não de perícia. 6- Ao revés, o art. 35 da Lei 9.099/95 

regula a hipótese de prova técnica, em ordem a confirmar o fato de que no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é possível a realização de perícia, 

seguindo-se, naturalmente, formalidades simplificadas que sejam 

compatíveis com as causas de menor complexidade. Nesse sentido, eis 

julgado do Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CAUSAS 

CÍVEIS DE MENOR COMPLEXIDADE INCLUEM AQUELAS EM QUE SEJA 

NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO 

VALOR DA CAUSA. ? O entendimento da 2.ª Seção é no sentido de que 

compete ao STJ o julgamento de conflito de competência estabelecido 

entre Juízo Federal e Juizado Especial Federal da mesma Seção Judiciária. 

- A Lei n.° 10.259/2001 não exclui de sua competência as disputas que 

envolvam exame pericial. Em se tratando de cobrança inferior a 60 

salários mínimos deve-se reconhecer a competência absoluta dos 

Juizados Federais. Conflito de Competência conhecido, para o fim de se 

estabelecer a competência do Juízo do 1o Juizado Especial Federal Cível 

de Vitória, ora suscitado. (STJ ? C.C Nº 83.130/ES ? 2ª Seção ? Min. 

Nancy Andrighi ? DJ de 04.10.2007). 7- Logo, verifica-se que a aferição 

da complexidade da matéria não se relaciona com a necessidade ou não 

de perícia, mas sim de outros critérios que evidenciam a compatibilização 

com os princípios e formalidades inerentes a Lei nº. 9.099/95. 8- Nesse 

pórtico, bem adequado e pertinente o enunciado nº 12, do FONAJE, no 

sentido de que “A perícia informal é admissível na hipótese do art. 35 da 

Lei 9.099/95”. 9- Aplicando tais ponderações ao caso concreto versado 
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neste processo, entendo que o “thema decidendum” aferição de violação 

é matéria complexa, notadamente por exigir conhecimento estritamente 

científico e técnico, em cujo âmbito a realização de perícias e formalização 

de laudos perpassam pela adoção de outras providências, destoando das 

formalidades simplórias e princípios regentes da Lei 9.099/95. Nesse 

sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

verbis: “RECURSO INOMINADO – DEVOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE 

ORDEM PÚBLICA AO JUÍZO AD QUEM – PRINCÍPIO TRANSLATIVO – 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – 

ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL 

PARA CONSTATAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA 

DA EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA E OS DANOS – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO”. 1 – Se, para verificação da 

responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, importa saber 

se a fiação que abastece a unidade consumidora do reclamante, e que foi 

danificada pela colisão de um caminhão baú, estava ou não instalada 

corretamente no dia do evento, há a necessidade de elaboração de laudo 

pericial, providência esta que caracteriza complexidade da matéria e torna 

os Juizados Especiais absolutamente incompetentes para processar e 

julgar o feito. 2 – Incompetência desta Justiça Especializada reconhecida, 

com a consequente extinção do feito, na forma do art. 51, II, da Lei n. 

9.099/95. (INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

120090052968/2012, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 27/11/2012, Publicado no DJE 27/11/2012). 

(original sem negrito). 10- No mesmo sentido já se posicionou o Superior 

Tribunal de Justiça ao aprecia a reclamação Nº 27.682 oriunda do Estado 

de Minas Gerais, publicada em 02/10/2015: (...) Vê-se, portanto, que a 

controvérsia consiste na exigibilidade ou não do débito em questão. Para 

saber se o débito é exigível é necessário aferir se houve mediação inferior 

do consumo e, via de consequência, se houve fraude. No entanto, a 

ocorrência ou não de fraude pode ser verificada apenas através de 

perícia técnica. No entanto, a produção de prova pericial na forma como 

deve ser feita não encontra previsão na Lei n. 9.099/95 e vai de encontro 

aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, quais sejam, oralidade, 

simplicidade, informalidade e celeridade. De acordo com o art. 33 da Lei n. 

9.099/95, todas as provas devem ser produzidas em audiência de 

instrução e julgamento, sendo autorizada apenas a produção de prova 

pericial indireta, na forma estabelecida no art. 35 do mesmo diploma legal: 

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de 

sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico. 

Todavia, a simples inquirição de técnicos em audiência não vai contribuir 

para o deslinde da controvérsia, uma vez que é necessário um exame 

especifico, por um profissional competente, no marcador de energia em 

questão. Tendo em vista que a necessidade de perícia especifica 

caracteriza a causa como complexa e considerando que, nos termos do 

art. 3o da Lei 9.099/95, os juizados têm competência apenas para o 

processamento e julgamento das causas de menor complexidade, o 

processo deve ser extinto na forma do art. 55, inciso II da referida lei, 

conforme feito pela sentença impugnada (...) 11- Isto posto, INDEFIRO a 

inicial, o que faço com esteio na inteligência do artigo 485, I, do Diploma 

Processual Civil c/c 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, declarando extinto o 

processo sem julgamento de mérito. 15- Sem custas ou condenação em 

honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 12- Publique-se. 

13- Registre-se. 14- Intime-se. 15- Cumpra-se.
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Autos nº 1000395-87.2017.811.0004 Pólo Ativo: LINETE DE SOUZA 

BORGES Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 
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não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011393-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO DOS SANTOS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011393-92.2017.811.0004 Pólo Ativo: RODOLFO DOS SANTOS 

MARQUES Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço objeto da 

negativação. Pois bem, inicialmente entendo que a parte autora deve 

apresentar na inicial o mínimo lastro probatório do direito pleiteado, com 

efeito a autora não apresenta nenhum documento que seu nome esta 

restrito nos órgãos de proteção, visto que o documento apresentado esta 

em branco. Não sem propósito, o autor não comprova o fato constitutivo 

do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, 

consonante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, 

inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento 

jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo negativo. Ora, deve 

se relegar, com a inversão, a produção daquelas provas que, devido a 

hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir , de forma que 

a improcedência da ação se impõe por ausência de provas do direito 

alegado. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL. Revoga-se liminar eventualmente concedida. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011393-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO DOS SANTOS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011393-92.2017.811.0004 Pólo Ativo: RODOLFO DOS SANTOS 

MARQUES Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço objeto da 

negativação. Pois bem, inicialmente entendo que a parte autora deve 

apresentar na inicial o mínimo lastro probatório do direito pleiteado, com 

efeito a autora não apresenta nenhum documento que seu nome esta 

restrito nos órgãos de proteção, visto que o documento apresentado esta 

em branco. Não sem propósito, o autor não comprova o fato constitutivo 

do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, 

consonante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, 

inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento 

jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo negativo. Ora, deve 

se relegar, com a inversão, a produção daquelas provas que, devido a 

hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir , de forma que 

a improcedência da ação se impõe por ausência de provas do direito 

alegado. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL. Revoga-se liminar eventualmente concedida. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FURTUNATA BABOSA SATANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)
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Autos nº 1000269-37.2017.811.0004 Pólo Ativo: FURTUNATA BABOSA 

SATANA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011043-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS PROCOPIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011043-07.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA DOS ANJOS 

PROCOPIO Pólo Passivo: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais teve qualquer contrato com a 

Reclamada. Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

apresentando documentos diversos de contrato, como faturas de cartão, 

ligações que alegam ser da parte autora. Importante salientar que ainda 

que o contrato seja uns dos requisitos indispensáveis para comprovar a 

origem do debito, pelo extrato de negativação da parte autora, verifico que 

possui outras negativaçãos no histórico apresentado pela parte autora, e 

somados aos documentos apresentados pelo Reclamado, forçoso 

reconhecer a legitimidade da cobrança. Sendo assim, forçoso reconhecer 

que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 
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ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar 

com ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, 

configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da 

parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, 

inciso II, CPC), narrando na inicial que jamais possuiu contrato com a Ré, 

deixando de apresentar provas que rebatem os documentos 

apresentados na contestação, comprovando-se a lide temerária. 5. DO 

ATO ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de 

Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres das partes e seus 

procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, bem como não 

praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação 

de multa em decorrência do ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). 

Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por 

cento) do valor da causa em decorrência do ato atentatório praticado pela 

parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a 

parte autora, juntamente com seu procurador ao pagamento de multa de 

2%(dois por cento) do valor da causa, em decorrência do ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011044-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS PROCOPIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011044-89.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA DOS ANJOS 

PROCOPIO Pólo Passivo: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais teve qualquer contrato com a 

Reclamada. Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

apresentando contrato, e outros documentos, como faturas de cartão. 

Importante salientar que ainda que o contrato seja uns dos requisitos 

indispensáveis para comprovar a origem do debito, somados ao extrato de 

negativação da parte autora, verifico que possui outras negativaçãos no 

histórico apresentado pela parte autora, e somados aos documentos 

apresentados pelo Reclamado, forçoso reconhecer a legitimidade da 

cobrança. Sendo assim, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), narrando na inicial que jamais possuiu contrato com a Ré, 

deixando de apresentar provas que rebatem os documentos 

apresentados na contestação, comprovando-se a lide temerária. 5. DO 

ATO ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de 

Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres das partes e seus 

procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, bem como não 

praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação 

de multa em decorrência do ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). 

Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por 

cento) do valor da causa em decorrência do ato atentatório praticado pela 

parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a 

parte autora, juntamente com seu procurador ao pagamento de multa de 

2%(dois por cento) do valor da causa, em decorrência do ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA LEITE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000273-74.2017.811.0004 Pólo Ativo: SILVANA LEITE RIBEIRO 

Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 
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Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011106-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA NASCIMENTO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011106-32.2017.811.0004 Pólo Ativo: FERNANDA NASCIMENTO 

DA CRUZ Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

contrato e demais documentos da conta bancaria aberta pela parte autora. 

Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. No 

entanto, o autor não apresenta nenhum documento que comprove que a 

divida cobrada pela reclamada esta quitada. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 6. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011395-62.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO BATISTA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011395-62.2017.811.0004 Pólo Ativo: FLAVIO BATISTA NUNES 

Pólo Passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

contrato e demais documentos em nome da parte autora. Pois bem, em 

analise aos documentos constantes no processo, ainda que possivel a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. No entanto, o autor 

não apresenta nenhum documento que comprove que a divida cobrada 

pela reclamada esta quitada. Sendo assim, forçoso reconhecer que a 

cobrança é devida, e a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, 

nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 6. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011209-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON JUSTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011209-39.2017.811.0004 Pólo Ativo: WELLITON JUSTINO DA 

SILVA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos, como faturas de cartão de crédito em nome da parte autora. 

Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, e ainda do 

documento não oficial de negativação apresentado pela parte autora, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo.. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011145-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011145-29.2017.811.0004 Pólo Ativo: RICARDO BORGES LEAO 

JUNIOR Pólo Passivo: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 
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ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos, como faturas de cartão de crédito em nome da parte autora. 

Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo.. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 6. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011248-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS COSTA LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011248-36. 2017.811.0004 Pólo Ativo: JONAS COSTA LIMA 

JUNIOR Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais teve qualquer contrato com a 

Reclamada. Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

apresentando contrato, e outros documentos, como faturas de cartão. 

Sendo assim, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), narrando na inicial que jamais possuiu contrato com a Ré, 

deixando de apresentar provas que rebatem os documentos 

apresentados na contestação, comprovando-se a lide temerária. 5. DO 

ATO ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de 

Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres das partes e seus 

procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, bem como não 

praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação 

de multa em decorrência do ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). 

Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por 

cento) do valor da causa em decorrência do ato atentatório praticado pela 

parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a 

parte autora, juntamente com seu procurador ao pagamento de multa de 

2%(dois por cento) do valor da causa, em decorrência do ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011167-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SANTANA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011167-87.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANA CLAUDIA SANTANA 

SOUZA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 
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Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos, como contrato e faturas de cartão de crédito em nome da 

parte autora. Pois bem, em analise aos documentos constantes no 

processo, ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a 

parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, 

visto que não é permitido a denominada prova negativa em favor da 

reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo.. 

Sendo assim, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 6. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011258-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RIBEIRO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011258-80.2017.811.0004 Pólo Ativo: FABIANA RIBEIRO 

SOUSA Pólo Passivo: CLARO S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos, como faturas que comprovam a origem da divida. Pois bem, 

em analise aos documentos constantes no processo, ainda que possivel a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo.. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 6. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011391-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RONE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011391-25.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOAO RONE DOS 

SANTOS SILVA Pólo Passivo: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 
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protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos, como contrato e faturas que comprovam a origem da divida. 

Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo.. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 6. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011259-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RIBEIRO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011259-65.2017.811.0004 Pólo Ativo: FABIANA RIBEIRO 

SOUSA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais teve qualquer contrato com a 

Reclamada. Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

apresentando documentos, como faturas que comprovam a origem da 

divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Dessa forma, ainda que inexistente contrato, possível verificar outros 

elementos que comprovam a origem do debito em discussão neste 

processo. Sendo assim, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), narrando na inicial que jamais possuiu contrato com a Ré, 

deixando de apresentar provas que rebatem os documentos 

apresentados na contestação, comprovando-se a lide temerária. 5. DO 

ATO ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de 

Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres das partes e seus 

procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, bem como não 

praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação 

de multa em decorrência do ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). 

Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por 

cento) do valor da causa em decorrência do ato atentatório praticado pela 

parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a 

parte autora, juntamente com seu procurador ao pagamento de multa de 

2%(dois por cento) do valor da causa, em decorrência do ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011226-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GOMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011226-75.2017.811.0004 Pólo Ativo: CLAUDIO GOMES DO 

NASCIMENTO Pólo Passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 
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solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais teve qualquer contrato com a 

Reclamada. Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

apresentando documentos, como faturas que comprovam a origem da 

divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Dessa forma, ainda que inexistente contrato, possível verificar outros 

elementos que comprovam a origem do debito em discussão neste 

processo, INCLUSIVE diversas outras negativações não discutidas pela 

parte autora. Sendo assim, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, 

e a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos 

do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: 

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), narrando na inicial que jamais possuiu contrato com a Ré, 

deixando de apresentar provas que rebatem os documentos 

apresentados na contestação, comprovando-se a lide temerária. 5. DO 

ATO ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de 

Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres das partes e seus 

procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, bem como não 

praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação 

de multa em decorrência do ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). 

Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por 

cento) do valor da causa em decorrência do ato atentatório praticado pela 

parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a 

parte autora, juntamente com seu procurador ao pagamento de multa de 

2%(dois por cento) do valor da causa, em decorrência do ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011757-35.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA SANTIAGO ARAUJO GALVAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS OAB - MT0012607A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS - 

MT0012607A para manifestar nos autos acerca do deposito efetuado pela 

parte requerida, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011257-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNY MACLEITON DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011257-95.2017.811.0004 Pólo Ativo: JHONNY MACLEITON DA 

SILVA LOPES Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. e outros 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou qualquer 

serviço com a mesma. Na contestação a Reclamada, impugna 

genericamente os fatos alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é 

devida, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem do débito. Destarte, conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

Autora, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela parte reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. Não há dúvida de que a 

conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento 
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doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A título 

exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se 

reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os documentos acostados 

a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui outras restrições além 

da discutida no presente processo, conforme relatório de negativação, 

que não estão sendo discutidas em outra ação. O entendimento dos 

Tribunais Superiores é no sentido da ausência de danos morais em caso 

de legitima negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto 

considerando as negativações posteriores que também são legitimas não 

está sendo reconhecida a existência dos danos morais, pois caracteriza a 

figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a 

honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta 

traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte 

não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar 

de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000443-46.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOAQUIM MARTINS DE 

ALMEIDA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 
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ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000443-46.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOAQUIM MARTINS DE 

ALMEIDA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000379-36.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA EURIPA PEREIRA 

Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 
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como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000379-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EURIPA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000379-36.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA EURIPA PEREIRA 

Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 
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se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011273-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA NERIS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO AILTON DA CUNHA OAB - GO39787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011273-49.2017.811.0004 Pólo Ativo: ROSANA NERIS 

RODRIGUES Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço objeto da 

negativação. Pois bem, inicialmente entendo que a parte autora deve 

apresentar na inicial o mínimo lastro probatório do direito pleiteado, com 

efeito a autora não apresenta nenhum documento que seu nome esta 

restrito nos órgãos de proteção, visto que o documento apresentado esta 

em branco. Não sem propósito, o autor não comprova o fato constitutivo 

do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, 

consonante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, 

inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento 

jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo negativo. Ora, deve 

se relegar, com a inversão, a produção daquelas provas que, devido a 

hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir , de forma que 

a improcedência da ação se impõe por ausência de provas do direito 

alegado. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL. Revoga-se liminar eventualmente concedida. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011397-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HEDER FERREIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011397-32.2017.811.0004 Pólo Ativo: HEDER FERREIRA BRITO 

Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada. Na contestação, a Reclamada 

alega ilegitimidade passiva, sob argumento que apesar de tratar-se do 

mesmo grupo econômico Pois bem, inicialmente entendo que a parte autora 

deve apresentar na inicial o mínimo lastro probatório do direito pleiteado, 

com efeito a autora não apresenta nenhum documento LEGITIMO que seu 

nome esta restrito nos órgãos de proteção, visto que o documento 

apresentado não é oficial. Não sem propósito, o autor não comprova o fato 

constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do 

ônus da prova, consonante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - 

CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o 
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ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo 

negativo. Ora, deve se relegar, com a inversão, a produção daquelas 

provas que, devido a hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível 

produzir , de forma que a improcedência da ação se impõe por ausência 

de provas do direito alegado. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL. Revoga-se liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA BADIA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000031-18.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANDRESSA BADIA 

BATISTA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada. Na contestação, a Reclamada impugna genericamente os 

fatos iniciais alegando que a cobrança é devida. Pois bem, inicialmente 

entendo que a parte autora deve apresentar na inicial o mínimo lastro 

probatório do direito pleiteado, com efeito a autora não apresenta nenhum 

documento LEGITIMO que seu nome esta restrito nos órgãos de proteção, 

visto que o documento apresentado não é oficial. Não sem propósito, o 

autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora 

possível a inversão do ônus da prova, consonante autoriza o Código de 

Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a 

transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a 

exigência de prova de conteúdo negativo. Ora, deve se relegar, com a 

inversão, a produção daquelas provas que, devido a hipossuficiência do 

consumidor, não lhe é possível produzir , de forma que a improcedência 

da ação se impõe por ausência de provas do direito alegado. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO 

INICIAL. Revoga-se liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA REZENDE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000163-75.2016.811.0004 Pólo Ativo: JESSICA REZENDE 

VIEIRA Pólo Passivo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega a cobrança da divida é oriunda de 

cessão de credito. Pois bem, em analise aos documentos constantes no 

processo, ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a 

parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, 

visto que não é permitido a denominada prova negativa em favor da 

reclamada. No entanto, o autor não apresenta nenhum documento que 

comprove que a divida cobrada pela reclamada esta quitada. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA REZENDE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000163-75.2016.811.0004 Pólo Ativo: JESSICA REZENDE 

VIEIRA Pólo Passivo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega a cobrança da divida é oriunda de 

cessão de credito. Pois bem, em analise aos documentos constantes no 

processo, ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a 

parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, 

visto que não é permitido a denominada prova negativa em favor da 

reclamada. No entanto, o autor não apresenta nenhum documento que 

comprove que a divida cobrada pela reclamada esta quitada. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011270-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO AILTON DA CUNHA OAB - GO39787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011270-94.2017.811.0004 Pólo Ativo: JEFFERSON MARTINS 

FERREIRA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada. Na contestação, a Reclamada impugna genericamente os 

fatos iniciais alegando que a cobrança é devida. Pois bem, inicialmente 

entendo que a parte autora deve apresentar na inicial o mínimo lastro 

probatório do direito pleiteado, com efeito a autora não apresenta nenhum 

documento LEGITIMO que seu nome esta restrito nos órgãos de proteção, 

visto que o documento apresentado esta em branco. Não sem propósito, o 

autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora 

possível a inversão do ônus da prova, consonante autoriza o Código de 

Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a 

transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a 

exigência de prova de conteúdo negativo. Ora, deve se relegar, com a 

inversão, a produção daquelas provas que, devido a hipossuficiência do 

consumidor, não lhe é possível produzir , de forma que a improcedência 

da ação se impõe por ausência de provas do direito alegado. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO 

INICIAL. Revoga-se liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010981-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FREITAS LIVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010981-64.2017.811.0004 Pólo Ativo: PATRICIA FREITAS LIVI 

Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 
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responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora argumenta que 

sofreu constrangimento em espera na fila do banco da Reclamada, o que 

lhe causou transtornos de ordem pessoal. Na contestação, em resumo, a 

Reclamada alega que o Reclamante não comprova o dano ocorrido, bem 

como o fato não é capaz de caracterizar ato ilícito, passível de 

indenização. Pois bem, a parte autora deixou de fazer prova do fato 

constitutivo do seu direito, comprovando a ocorrência do dano moral. Não 

se vislumbra nos fatos narrados, a presença dos elementos da 

responsabilidade civil, sobretudo o dano, independentemente da natureza. 

O fato de o cliente permanecer em fila de banco por tempo superior ao que 

estabelece a Lei Municipal, não passa de mero aborrecimento diário, 

desconforto, e irregularidade administrativa, comuns nas relações como a 

descrita nestes autos. Infelizmente, a conduta como a sub judice é 

rotineira a todos os clientes de instituições financeiras, devendo tais 

condutas, serem penalizadas por meio de multas a serem aplicadas pelo 

Poder Público Municipal. Com efeito, compartilho do entendimento de que 

“permanecer em fila de banco por tempo superior ao que estabelece a Lei 

Municipal para ser atendido”, com relação ao dano, em si, não há ofensa 

ao direito da personalidade, à honra, não havendo qualquer dano moral 

passível de indenização, ainda pelo fato que nos dias hodiernos, a espera 

em fila de banco pode ser evitada, com os serviços on-line, caixa 

eletrônico e os postos de auto-atendimento, e no presente caso, o autor 

não demonstrou que o serviço realizado deveria ser exclusivamente no 

banco ou que não poderia ser realizado em outro horário, o que implica em 

afirmar que o próprio autor deu causa ao aborrecimento. Portanto, a 

atitude da parte reclamada evidencia, tão somente, mero dissabor, que 

não é capaz de impingir dor moral a ser reparada a parte reclamante. 

Destarte, a dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da 

personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do 

mero aborrecimento, a que todos estamos sujeitos, sob pena de se ampliar 

excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos 

o instituto. Não se afirma aqui que a conduta dos Bancos é admissível. 

Pelo contrário. A controvérsia revela falha na prestação de serviço que 

merece atenção do Ministério Público e aplicações de multas, inclusive, 

pesadíssimas pelos órgãos regularmente constituídos. No entanto, a 

espécie não revela qualquer situação excepcional que autorize 

reconhecer que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero 

aborrecimento. Nesse sentido, decisão da Turma Recursal Cível do Estado 

do Rio de Janeiro, como se vê do seguinte aresto: RECURSO INOMINADO. 

REPARAÇÃO DE DANOS. ESPERA EM FILA DE BANCO. DEMORA NO 

ATENDIMENTO. DANO MORAL AFASTADO. AUSENTE 

EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO DO 

COTIDIANO QUE NÃO FERE ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO 

PROVIDO, (Recurso Cível Nº 71004952644, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 14/11/2014). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004952644 RS , Relator: Glaucia Dipp Dreher, 

Data de Julgamento: 14/11/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/11/2014) E também, é o 

entendimento Jurisprudencial da nossa Corte Estadual: APELAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TEMPO DE ESPERA EM FILA DE 

BANCO - MERO DISSABOR - RECURSO DESPROVIDO. A extrapolação do 

tempo fixado em Lei Municipal para atendimento nos estabelecimentos 

bancários, por si só, é insuficiente para gerar o direito à indenização por 

dano moral, configurando mero aborrecimento experimentado pelo 

consumidor. (Ap, 107243/2011, DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/03/2012, Data da 

publicação no DJE 21/03/2012). Assim, inexistindo dano moral, 

descaracteriza-se a pretensão indenizatória. 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de 

mérito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-19.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000018-19.2017.811.0004 Pólo Ativo: SILFARNEY VIEIRA DO 

NASCIMENTO Pólo Passivo: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora argumenta que 

sofreu constrangimento em espera na fila do banco da Reclamada, o que 

lhe causou transtornos de ordem pessoal. Na contestação, em resumo, a 

Reclamada alega que o Reclamante não comprova o dano ocorrido, bem 

como o fato não é capaz de caracterizar ato ilícito, passível de 

indenização. Pois bem, a parte autora deixou de fazer prova do fato 

constitutivo do seu direito, comprovando a ocorrência do dano moral. Não 

se vislumbra nos fatos narrados, a presença dos elementos da 

responsabilidade civil, sobretudo o dano, independentemente da natureza. 

O fato de o cliente permanecer em fila de banco por tempo superior ao que 

estabelece a Lei Municipal, não passa de mero aborrecimento diário, 

desconforto, e irregularidade administrativa, comuns nas relações como a 

descrita nestes autos. Infelizmente, a conduta como a sub judice é 

rotineira a todos os clientes de instituições financeiras, devendo tais 

condutas, serem penalizadas por meio de multas a serem aplicadas pelo 

Poder Público Municipal. Com efeito, compartilho do entendimento de que 

“permanecer em fila de banco por tempo superior ao que estabelece a Lei 

Municipal para ser atendido”, com relação ao dano, em si, não há ofensa 

ao direito da personalidade, à honra, não havendo qualquer dano moral 

passível de indenização, ainda pelo fato que nos dias hodiernos, a espera 

em fila de banco pode ser evitada, com os serviços on-line, caixa 

eletrônico e os postos de auto-atendimento, e no presente caso, o autor 

não demonstrou que o serviço realizado deveria ser exclusivamente no 

banco ou que não poderia ser realizado em outro horário, o que implica em 

afirmar que o próprio autor deu causa ao aborrecimento. Portanto, a 

atitude da parte reclamada evidencia, tão somente, mero dissabor, que 

não é capaz de impingir dor moral a ser reparada a parte reclamante. 

Destarte, a dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da 

personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do 

mero aborrecimento, a que todos estamos sujeitos, sob pena de se ampliar 

excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos 

o instituto. Não se afirma aqui que a conduta dos Bancos é admissível. 
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Pelo contrário. A controvérsia revela falha na prestação de serviço que 

merece atenção do Ministério Público e aplicações de multas, inclusive, 

pesadíssimas pelos órgãos regularmente constituídos. No entanto, a 

espécie não revela qualquer situação excepcional que autorize 

reconhecer que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero 

aborrecimento. Nesse sentido, decisão da Turma Recursal Cível do Estado 

do Rio de Janeiro, como se vê do seguinte aresto: RECURSO INOMINADO. 

REPARAÇÃO DE DANOS. ESPERA EM FILA DE BANCO. DEMORA NO 

ATENDIMENTO. DANO MORAL AFASTADO. AUSENTE 

EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO DO 

COTIDIANO QUE NÃO FERE ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO 

PROVIDO, (Recurso Cível Nº 71004952644, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 14/11/2014). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004952644 RS , Relator: Glaucia Dipp Dreher, 

Data de Julgamento: 14/11/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/11/2014) E também, é o 

entendimento Jurisprudencial da nossa Corte Estadual: APELAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TEMPO DE ESPERA EM FILA DE 

BANCO - MERO DISSABOR - RECURSO DESPROVIDO. A extrapolação do 

tempo fixado em Lei Municipal para atendimento nos estabelecimentos 

bancários, por si só, é insuficiente para gerar o direito à indenização por 

dano moral, configurando mero aborrecimento experimentado pelo 

consumidor. (Ap, 107243/2011, DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/03/2012, Data da 

publicação no DJE 21/03/2012). Assim, inexistindo dano moral, 

descaracteriza-se a pretensão indenizatória. 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de 

mérito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-19.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000018-19.2017.811.0004 Pólo Ativo: SILFARNEY VIEIRA DO 

NASCIMENTO Pólo Passivo: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora argumenta que 

sofreu constrangimento em espera na fila do banco da Reclamada, o que 

lhe causou transtornos de ordem pessoal. Na contestação, em resumo, a 

Reclamada alega que o Reclamante não comprova o dano ocorrido, bem 

como o fato não é capaz de caracterizar ato ilícito, passível de 

indenização. Pois bem, a parte autora deixou de fazer prova do fato 

constitutivo do seu direito, comprovando a ocorrência do dano moral. Não 

se vislumbra nos fatos narrados, a presença dos elementos da 

responsabilidade civil, sobretudo o dano, independentemente da natureza. 

O fato de o cliente permanecer em fila de banco por tempo superior ao que 

estabelece a Lei Municipal, não passa de mero aborrecimento diário, 

desconforto, e irregularidade administrativa, comuns nas relações como a 

descrita nestes autos. Infelizmente, a conduta como a sub judice é 

rotineira a todos os clientes de instituições financeiras, devendo tais 

condutas, serem penalizadas por meio de multas a serem aplicadas pelo 

Poder Público Municipal. Com efeito, compartilho do entendimento de que 

“permanecer em fila de banco por tempo superior ao que estabelece a Lei 

Municipal para ser atendido”, com relação ao dano, em si, não há ofensa 

ao direito da personalidade, à honra, não havendo qualquer dano moral 

passível de indenização, ainda pelo fato que nos dias hodiernos, a espera 

em fila de banco pode ser evitada, com os serviços on-line, caixa 

eletrônico e os postos de auto-atendimento, e no presente caso, o autor 

não demonstrou que o serviço realizado deveria ser exclusivamente no 

banco ou que não poderia ser realizado em outro horário, o que implica em 

afirmar que o próprio autor deu causa ao aborrecimento. Portanto, a 

atitude da parte reclamada evidencia, tão somente, mero dissabor, que 

não é capaz de impingir dor moral a ser reparada a parte reclamante. 

Destarte, a dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da 

personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do 

mero aborrecimento, a que todos estamos sujeitos, sob pena de se ampliar 

excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos 

o instituto. Não se afirma aqui que a conduta dos Bancos é admissível. 

Pelo contrário. A controvérsia revela falha na prestação de serviço que 

merece atenção do Ministério Público e aplicações de multas, inclusive, 

pesadíssimas pelos órgãos regularmente constituídos. No entanto, a 

espécie não revela qualquer situação excepcional que autorize 

reconhecer que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero 

aborrecimento. Nesse sentido, decisão da Turma Recursal Cível do Estado 

do Rio de Janeiro, como se vê do seguinte aresto: RECURSO INOMINADO. 

REPARAÇÃO DE DANOS. ESPERA EM FILA DE BANCO. DEMORA NO 

ATENDIMENTO. DANO MORAL AFASTADO. AUSENTE 

EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO DO 

COTIDIANO QUE NÃO FERE ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO 

PROVIDO, (Recurso Cível Nº 71004952644, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 14/11/2014). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004952644 RS , Relator: Glaucia Dipp Dreher, 

Data de Julgamento: 14/11/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/11/2014) E também, é o 

entendimento Jurisprudencial da nossa Corte Estadual: APELAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TEMPO DE ESPERA EM FILA DE 

BANCO - MERO DISSABOR - RECURSO DESPROVIDO. A extrapolação do 

tempo fixado em Lei Municipal para atendimento nos estabelecimentos 

bancários, por si só, é insuficiente para gerar o direito à indenização por 

dano moral, configurando mero aborrecimento experimentado pelo 

consumidor. (Ap, 107243/2011, DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/03/2012, Data da 

publicação no DJE 21/03/2012). Assim, inexistindo dano moral, 

descaracteriza-se a pretensão indenizatória. 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de 

mérito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011169-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SEGATT BROCHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 
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(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011169-57.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUCAS SEGATT 

BROCHADO Pólo Passivo: OI S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada. Na contestação, a Reclamada 

impugna genericamente os fatos iniciais alegando que a cobrança é 

devida. Pois bem, inicialmente entendo que a parte autora deve apresentar 

na inicial o mínimo lastro probatório do direito pleiteado, com efeito a autora 

não apresenta nenhum documento LEGITIMO que seu nome esta restrito 

nos órgãos de proteção, visto que o documento apresentado esta em 

branco. Não sem propósito, o autor não comprova o fato constitutivo do 

pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, 

consonante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, 

inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento 

jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo negativo. Ora, deve 

se relegar, com a inversão, a produção daquelas provas que, devido a 

hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir , de forma que 

a improcedência da ação se impõe por ausência de provas do direito 

alegado. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL. Revoga-se liminar eventualmente concedida. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011108-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CHAGAS DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011108-02.2017.811.0004 Pólo Ativo: RENATA CHAGAS DA 

SILVA SOUSA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos, como contrato e faturas de cartão de crédito em nome da 

parte autora. Pois bem, em analise aos documentos constantes no 

processo, ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a 

parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, 

visto que não é permitido a denominada prova negativa em favor da 

reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, e ainda do documento não oficial de negativação apresentado 

pela parte autora, entendo devida a cobrança em discussão neste 

processo.. Sendo assim, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e 

a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 6. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011108-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CHAGAS DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011108-02.2017.811.0004 Pólo Ativo: RENATA CHAGAS DA 

SILVA SOUSA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 
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todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos, como contrato e faturas de cartão de crédito em nome da 

parte autora. Pois bem, em analise aos documentos constantes no 

processo, ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a 

parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, 

visto que não é permitido a denominada prova negativa em favor da 

reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, e ainda do documento não oficial de negativação apresentado 

pela parte autora, entendo devida a cobrança em discussão neste 

processo.. Sendo assim, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e 

a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 6. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000751-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CHRISTIANE PECEGO BRITO (EXECUTADO)

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011316-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO AILTON DA CUNHA OAB - GO39787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011316-83.2017.811.0004 Pólo Ativo: EURIDES MENDES DA 

SILVA Pólo Passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou qualquer 

serviço objeto da negativação. Pois bem, inicialmente entendo que a parte 

autora deve apresentar na inicial o mínimo lastro probatório do direito 

pleiteado, com efeito a autora não apresenta nenhum documento que seu 

nome esta restrito nos órgãos de proteção, visto que o documento 

apresentado esta em branco. Ainda, verifico que a referida cobrança é 

legitima diante dos contratos apresentados pela ré. Não sem propósito, o 

autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora 

possível a inversão do ônus da prova, consonante autoriza o Código de 

Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a 

transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a 

exigência de prova de conteúdo negativo. Ora, deve se relegar, com a 

inversão, a produção daquelas provas que, devido a hipossuficiência do 

consumidor, não lhe é possível produzir , de forma que a improcedência 

da ação se impõe por ausência de provas do direito alegado. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO 

INICIAL. Revoga-se liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011316-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO AILTON DA CUNHA OAB - GO39787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011316-83.2017.811.0004 Pólo Ativo: EURIDES MENDES DA 

SILVA Pólo Passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 
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adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou qualquer 

serviço objeto da negativação. Pois bem, inicialmente entendo que a parte 

autora deve apresentar na inicial o mínimo lastro probatório do direito 

pleiteado, com efeito a autora não apresenta nenhum documento que seu 

nome esta restrito nos órgãos de proteção, visto que o documento 

apresentado esta em branco. Ainda, verifico que a referida cobrança é 

legitima diante dos contratos apresentados pela ré. Não sem propósito, o 

autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora 

possível a inversão do ônus da prova, consonante autoriza o Código de 

Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a 

transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a 

exigência de prova de conteúdo negativo. Ora, deve se relegar, com a 

inversão, a produção daquelas provas que, devido a hipossuficiência do 

consumidor, não lhe é possível produzir , de forma que a improcedência 

da ação se impõe por ausência de provas do direito alegado. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO 

INICIAL. Revoga-se liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011025-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NOEME DO ROSARIO BRAGA STRUTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011025-83.2017.811.0004 Pólo Ativo: NOEME DO ROSARIO 

BRAGA STRUTZ Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

ORDINARIA TRABALHISTA, onde a parte autora alega que recebeu em 

sua conta duas parcelas referente ao adicional de insalubridade ao qual 

tem direito, e que posteriormente esta sendo descontado as parcelas 

referentes ao valor liberado. O MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT, 

alega na contestação que o valor disponibilizado na com, ta bancária da 

parte autora foi equivoco, sendo certo que a mesma não fez jus ao 

recebimento e após ser chamada para reparar o erro, não compareceu, 

obrigando o órgão a efetuar os descontos. Pois bem, em analise detalhada 

aos autos, verifico que a parte autora comprova que exerce o cargo de 

técnica em enfermagem (SUS). No entanto, a jurisprudência recente não 

reconhece a possibilidade do recebimento de tais verbas de 

insalubridades, conforme segue: RECURSO INOMINADO. SEGUNDA 

TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE PENITENCIÁRIO. 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE. SUBSÍDIO. 

CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Os comandos do artigo 7º, da CF/88, 

que acarretem em acréscimo de remuneração, como no caso dos 

adicionais de periculosidade e insalubridade, não podem ser deferidos 

cumulativamente ao regime remuneratório por subsídio, pois este presume 

que situações excepcionais, como o labor insalubre ou perigoso, já 

estejam considerados no montante eleito com tal finalidade, visto serem 

inerentes às atividades do cargo vinculado. Inteligência do artigo 39, § 4º, 

da Constituição Federal. Recurso desprovido. Unânime. (TJ-RS; RCív 

0048513-47.2016.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal da 

Fazenda Pública; Relª Desª Deborah Coleto Assumpção de Moraes; Julg. 

13/12/2016; DJERS 23/01/2017) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

DA POLÍCIA FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. LEI N. 

11.358/2006. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 20 DO CPC/73. 

LEGALIDADE. 1. É pacífico o entendimento de que os servidores públicos 

não têm direito adquirido a regime jurídico, a lhes garantir a manutenção de 

adicionais ou vantagens pessoais, sendo possível que a Lei nova altere a 

relação jurídica estabelecida com a Administração Pública, criando, 

extinguindo, reduzindo ou ampliando parcelas, ou ainda determinando 

reenquadramentos, transformações ou reclassificações, desde que 

respeitada a garantia constitucional de irredutibilidade de estipêndios. 2. A 

Lei nº 11.358/2006 instituiu a remuneração por subsídio para diversas 

carreiras do funcionalismo público federal, incluindo, na parcela, 

vencimento básico, gratificações, vantagens pessoais, incorporação de 

quintos ou décimos, incorporação de adicional por tempo de serviço, 

abonos, adicional de atividades insalubres, perigosas ou penosas, dentre 

outras rubricas. 3. O autor, não obstante a existência de laudo indicando 

atividade insalubre, não faz jus ao respectivo adicional, por ausência de 

amparo legal, uma vez que, na condição de papiloscopista da Polícia 

Federal, tem sua remuneração por subsídio, nos termos da Lei nº 

11.358/2006, a qual excluiu, de forma expressa, a possibilidade de 

recebimento da parcela. Precedentes do STJ. 4. Apelação não provida. 

(TRF 01ª R.; AC 0022494-46.2014.4.01.3800; Relª Desª Fed. Gilda Maria 

Carneiro Sigmaringa Seixas; DJF1 19/10/2016) CPC, art. 20 Neste sentido, 

sendo pago indevidamente tal quantia para a autora, é certo que a 

reclamada não incorre em erro ao efetuar os descontos para a devolução 

do valor. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDENCIA 

TOTAL do pedido formulado pela parte autora, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000748-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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JULIANA CRISTINA FIALHO CLEMENTE (EXECUTADO)

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011160-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERVALDINEY FRANCISCO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011160-95.2017.811.0004 Pólo Ativo: GERVALDINEY 

FRANCISCO BRITO Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada. Na contestação, a Reclamada impugna genericamente os 

fatos iniciais alegando que a cobrança é devida. Pois bem, inicialmente 

entendo que a parte autora deve apresentar na inicial o mínimo lastro 

probatório do direito pleiteado, com efeito a autora não apresenta nenhum 

documento LEGITIMO que seu nome esta restrito nos órgãos de proteção, 

visto que o documento apresentado não é oficial. Não sem propósito, o 

autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora 

possível a inversão do ônus da prova, consonante autoriza o Código de 

Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a 

transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a 

exigência de prova de conteúdo negativo. Ora, deve se relegar, com a 

inversão, a produção daquelas provas que, devido a hipossuficiência do 

consumidor, não lhe é possível produzir , de forma que a improcedência 

da ação se impõe por ausência de provas do direito alegado. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO 

INICIAL. Revoga-se liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011160-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERVALDINEY FRANCISCO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011160-95.2017.811.0004 Pólo Ativo: GERVALDINEY 

FRANCISCO BRITO Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada. Na contestação, a Reclamada impugna genericamente os 

fatos iniciais alegando que a cobrança é devida. Pois bem, inicialmente 

entendo que a parte autora deve apresentar na inicial o mínimo lastro 

probatório do direito pleiteado, com efeito a autora não apresenta nenhum 

documento LEGITIMO que seu nome esta restrito nos órgãos de proteção, 

visto que o documento apresentado não é oficial. Não sem propósito, o 

autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora 

possível a inversão do ônus da prova, consonante autoriza o Código de 

Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a 

transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a 

exigência de prova de conteúdo negativo. Ora, deve se relegar, com a 

inversão, a produção daquelas provas que, devido a hipossuficiência do 

consumidor, não lhe é possível produzir , de forma que a improcedência 

da ação se impõe por ausência de provas do direito alegado. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO 

INICIAL. Revoga-se liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000874-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO JOSE HUTHER (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO JUNIOR NEVES (DEPRECADO)

 

1. A execução de título executivo extrajudicial no âmbito do Juizado 

Especial obedece aos ditames do artigo 53 da Lei 9.099/1990, de tal sorte 

que após a penhora de bens realiza-se audiência de conciliação no local 

onde a execução está tramitando. Por outro lado, a utilização de cartas 

precatórias reclama a inarredável necessidade da prática do ato por juiz 

de comarca distinta, cabendo o uso da missiva apenas depois de exaurido 

outros meios disponíveis, esta é a inteligência extraída do enunciado 33 do 

FONAJE, c.f.: ENUNCIADO 33 – É dispensável a expedição de carta 

precatória nos Juizados Especiais Cíveis, cumprindo-se os atos nas 

demais comarcas, mediante via postal, por ofício do Juiz, fax, telefone ou 

qualquer outro meio idôneo de comunicação. 2. Não bastasse isto, de 

longa data as execuções no seio desta justiça especializada tem se 

prevalecido da constrição de bens por meio da utilização dos sistemas 

eletrônicos (v.g., BACENJUD, RENAJUD), não sendo crível o manejo da via 

mais tortuosa para entrega da tutela jurisdicional pretendida pela parte, 

cuidando-se de providência que dispensa a prática do ato por outro juiz, 

ou nos dizeres do enunciado 100 do FONAJE: ENUNCIADO 100 – A 

penhora de valores depositados em banco poderá ser feita 

independentemente de a agência situar-se no Juízo da execução (XIX 

Encontro – Aracaju/SE). 3. Assim sendo, caso infrutíferas as tentativas de 

se penhorar bens mediante tais sistemas, aí sim seria justificável a 

remessa de carta precatória, do contrário estar-se-ia diante de ato que 

não se compadece com a diretriz do artigo 200 do CPC, neste sentido já se 

manifestou a jurisprudência pátria: “BACENJUD. CARTA PRECATÓRIA. 

REALIZAÇÃO NA PRÓPRIA SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE. ART. 200 DO 

CPC. Não se justifica o deferimento de consulta ou penhora via Renajud 

através de carta precatória, porque a providência pode ser realizada na 

própria sede do juízo deprecante. O art. 200 do Código de Processo Civil 

somente ampara a realização de atos processuais por carta precatória, 

quando hajam de se realizar fora dos limites territoriais da comarca. 

Evidentemente o Renajud é providência que pode ser realizada dentro dos 

limites da comarca, mostrando-se desnecessária a realização da medida 

através de carta precatória”. (TRF-4 - AG: 50215128220124040000 

5021512-82.2012.404.0000, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de 

Julgamento: 02/10/2013, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

03/10/2013) 4. Por tais razões e não estando comprovado nos autos que 

o juiz deprecante se valeu das outras vias para atingir a penhora 

pretendida com a remessa da presente carta precatória - até mesmo pelo 

fato da parte requerida ainda não ter sido citada -, no tocante à tal ato, 

qual seja, penhora, determino a devolução desta sem o seu devido 

cumprimento. 5. Porém, antes promova a citação pessoal (Oficial de 

Justiça) da parte executada para amortização da dívida no prazo de 03 

(três) dias, certificando se ocorreu ou não o pagamento, para então 

realizar a providência acima ordenada. 6. Expeça-se o necessário. 7. 

Após, arquive-se mediante as baixas e anotações reclamadas. 8. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000546-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

V.S.V. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITRORIO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA NUNES DA SILVA OAB - MT18272/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS FARIA DE FREITAS (EXECUTADO)

 

1. A petição inicial da parte autora não está devidamente instruída com 

prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 135 do 

FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) : O 

acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos 

juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante o exposto, deverá a parte 

autora emendar a inicial em consonância com o enunciado acima grafado, 

precisamente no prazo de 15 (quinze) dias. Após o transcurso do prazo, 

com ou sem manifestação, faça imediatamente conclusos. 3. Intime-se. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012040-58.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE AGNELLI QUEIROZ 48782491100 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICÍA PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

1. Processo em cumprimento de sentença. 2. Após o infrutífero mandado 

de penhora, avaliação e remoção a parte exequente pleiteia que este Juízo 

proceda à expedição de ofício com o escopo de obter informações da 

parte executada, todavia, desde já consigno que é do exequente o ônus 

de promover os atos do processo. Com efeito, vale destacar que a parte 

exequente não demonstrou nos autos que tenha engendrados todos os 

esforços necessários para localizar referidas informações. 3. Deste 

modo, tendo em vista que o Poder Judiciário encontra-se assoberbado de 

processos, não pode, portanto, avocar obrigações que competem as 

partes, eis porque, INDEFIRO o requerimento para expedição de ofício a 

operadora de telefonia, DETERMINANDO a intimação da parte exequente 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens passíveis de constrição 

judicial, sob pena de extinção do feito em conformidade com o art. 53, §4°, 

do CPC. 4. Por fim, ainda que os bens listados pelo digno meirinho fossem 

de propriedade da parte exequente, compreendo que os mesmos estão 

sob o manto dos absolutamente impenhoráveis nos termos do art. 833, do 

CPC, motivo pelo qual, também resta INDEFERIDO o pleito da petição 

aportada no ID 7681845. 5. Intime-se. 6. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000749-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAN CHARLES ANIZIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu advogado EDILZETE GOMES 

MORAIS DE ABREU - MT0015984A para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 16/08/2017 Hora: 13:40 (MT) , sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010473-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KEZIA SENIS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

1- Tendo em vista o não cumprimento da obrigação de fazer, DEFIRO os 

pedidos confeccionados pela parte exequente, e em observância ao 

disposto no art. 52 da Lei n.º 9.099/1995, interpretado em conjunto com o 

art. 536 do CPC, observando os princípios orientadores da celeridade e da 

informalidade, DETERMINO seja intimada a parte executada para no prazo 

previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, concretize a 

obrigação determinada por sentença judicial, qual seja, a retirada do nome 

do exequente dos órgãos de proteção ao crédito referente às negativação 

tratadas na presente rusga, sob pena da mesma incorrer em multa diária 

de R$-500,00 (quinhentos reais), nos termos do § 1º do mencionado artigo 

536. 2- Ultrapassado o prazo acima e não ocorrido o cumprimento da 

obrigação, DETERMINO a conclusão dos autos para constrição de ativos 

financeiros através dos sistemas online. 3- Cientifique a executada acerca 

da incidência nas penas de litigância de má-fé caso, injustificadamente, 

venha a descumprir esta determinação judicial, sem prejuízo de sua 

responsabilização por crime de desobediência (§ 3o do art. 536). 4- 

Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000770-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000768-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANGENES MARIA DOS SANTOS ISHIDA (EXECUTADO)

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000714-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA FERREIRA DOS ANJOS SILVA (EXECUTADO)

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000715-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR RODRIGUES BAZZANO (EXECUTADO)

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011294-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REJAINE SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE OAB - MT16506/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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JUARY FERREIRA LABORAO (REQUERIDO)

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, em observância 

ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 9.099/1995 

consubstanciado com os arts. 513 e 523 do códex processual civil, 

jungido com os princípios orientadores da celeridade e da informalidade, 

DETERMINO seja intimada a parte Ré para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena da mesma 

incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante 

cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte requerida 

materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por meio dos 

sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010251-24.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL CAMPOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO)

SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO OAB - MT0007085S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA DA SILVA FEITOZA OAB - GO17419 (ADVOGADO)

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, em observância 

ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 9.099/1995 

consubstanciado com os arts. 513 e 523 do códex processual civil, 

jungido com os princípios orientadores da celeridade e da informalidade, 

DETERMINO seja intimada a parte Ré para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena da mesma 

incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante 

cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte requerida 

materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por meio dos 

sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M A M LEIMOUN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO OAB - GO48277 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000017-34.2017.811.0004 Pólo Ativo: M A M LEIMOUN - ME Pólo 

Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ) E OUTRO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M A M LEIMOUN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO OAB - GO48277 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000017-34.2017.811.0004 Pólo Ativo: M A M LEIMOUN - ME Pólo 

Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ) E OUTRO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 
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elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES SANTANA VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Em face da manifestação expressa da parte demandante aportada 

autos, e sendo certo que no âmbito dos Juizados Especiais o autor pode 

desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância do 

réu, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, § Único, e art. 485, inciso VIII, 

ambos do CPC c/c art. 51, caput, da Lei 9.099/95, a desistência em 

apreço, e atento ao enunciado 90 do Fonaje julgo EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito. 3- Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios, consoante determinação dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/1995. 4- Ficam revogadas tutelas eventualmente concedidas nos 

autos. 5- Após o trânsito em julgado providencie as baixas necessárias e 

o arquivamento dos autos. 6- Publique-se, registre-se, intime-se. 7- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011234-91.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO BENTO PENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO FERREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FERNANDES FRANCISCO OAB - MT0011996A (ADVOGADO)

 

1. A sentença transitada em julgado só pode ser desconstituída ou 

retificada mediante o manejo de ação autônoma de impugnação, o que não 

ocorreu no caso em análise, porquanto busca a parte requerida retificar o 

julgado por meio de simples petição, isto é, em sede processual totalmente 

inadequada e de maneira absolutamente imprópria. É importante destacar, 

que a sentença com trânsito em julgado se reveste, em nosso sistema 

jurídico, do instituto da “res judicata”, que constitui atributo específico da 

jurisdição e que se revela pela dupla qualidade que tipifica os efeitos 

emergentes do ato sentencial, ou seja, torna-se indiscutível e imutável, 

consoante se infere da leitura do art. 502 do CPC. 2. Com efeito, a coisa 

julgada, recebe da Carta Magna de 1988 especial proteção destinada a 

preservar a inalterabilidade dos pronunciamentos emanados tantos pelos 

Juízes quanto pelos Tribunais, criando, desse modo, situação de certeza, 

de estabilidade, de segurança para as relações jurídicas e de paz social. 

3. Deveras, no caso vertente competia a parte requerida embargar a 

referida sentença ou mesmo interpor recurso inominado em momento 

oportuno, todavia não o fez, razão pela qual, o requerimento do ID 

9630415 não merece ser acolhido. 4. Frente ao exposto, mantenho 

inalterada a sentença exarada no ID 7551672, o que faço com esteio nas 

disposições contidas no art. 502 do CPC c/c art. 5, XXVI da CF. 5. 

Intime-se. 6. Arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 7. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011234-91.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO BENTO PENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO FERREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FERNANDES FRANCISCO OAB - MT0011996A (ADVOGADO)

 

1. A sentença transitada em julgado só pode ser desconstituída ou 

retificada mediante o manejo de ação autônoma de impugnação, o que não 

ocorreu no caso em análise, porquanto busca a parte requerida retificar o 

julgado por meio de simples petição, isto é, em sede processual totalmente 

inadequada e de maneira absolutamente imprópria. É importante destacar, 

que a sentença com trânsito em julgado se reveste, em nosso sistema 

jurídico, do instituto da “res judicata”, que constitui atributo específico da 

jurisdição e que se revela pela dupla qualidade que tipifica os efeitos 

emergentes do ato sentencial, ou seja, torna-se indiscutível e imutável, 

consoante se infere da leitura do art. 502 do CPC. 2. Com efeito, a coisa 

julgada, recebe da Carta Magna de 1988 especial proteção destinada a 

preservar a inalterabilidade dos pronunciamentos emanados tantos pelos 

Juízes quanto pelos Tribunais, criando, desse modo, situação de certeza, 

de estabilidade, de segurança para as relações jurídicas e de paz social. 

3. Deveras, no caso vertente competia a parte requerida embargar a 

referida sentença ou mesmo interpor recurso inominado em momento 

oportuno, todavia não o fez, razão pela qual, o requerimento do ID 

9630415 não merece ser acolhido. 4. Frente ao exposto, mantenho 

inalterada a sentença exarada no ID 7551672, o que faço com esteio nas 

disposições contidas no art. 502 do CPC c/c art. 5, XXVI da CF. 5. 

Intime-se. 6. Arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 7. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011147-09.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDER NEVES DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO OAB - MT0013314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referencia do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

ação em momento de execução. Consta apresentação de pedido, que 

deve ser recebido como embargos a execução. Importante frisar, 

consoante os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, em especial os da efetividade e segurança jurídica, é 

cediço que, embora oponíveis embargos à execução em sede de 

execução de título (extra)judicial, a parte oponente deve observar sempre 

pelo menos três aspectos essências. O primeiro se refere à temática que 

pode ser debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei 

deste rito, é autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. 
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Vejamos: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Confirma esta evidencia, 

apontando que não incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos 

para embargar a execução da sentença estão disciplinados no art. 52, 

inciso IX, da Lei 9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela 

Lei 11.232/05 (XXI Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática 

estabelecida, os embargos não são o expediente correto, devendo, 

portanto esse tipo de defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo 

retro mencionado, sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, 

sob pena de rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do 

recurso de embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). No caso em tela, temos que a tempestividade não pode 

ser enxergada em nenhum tipo de conjuntura. Então, não justifica-se o 

acolhimento, de modo que os presentes embargos devem ser rejeitados. 

4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA REJEITADOS OS 

PRESENTES EMBARGOS, com resolução de mérito, com fulcro nos 

entendimentos apresentados alhures. Sem condenação de honorários, a 

teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Condeno o embargante as 

custas praocessuais por expressa previsão no art. 55, paragrafo único, II 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se a promovida a proceder o valor 

complementar do pagamento nos mesmos moldes e regras do art. 523 do 

CPC, situação que não pago no prazo ali estabelecido certifique a 

escrivania e volte os autos conclusos para constrição pelas ferramentes 

online. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da 

lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Agosto 2017. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012362-44.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO GOMES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TORIXOREU (EXECUTADO)

 

Autos nº 8012362-44.2016.811.0004 Pólo Ativo: CIRO GOMES DE FREITAS 

Pólo Passivo: MUNICIPIO DE TORIXOREU . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico que a parte autora 

devidamente intimada para apresentar calculo do débito pleiteado, deixou 

transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. Assim, de acordo com o 

artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, extingue-se o processo 

sem o julgamento do mérito: III – Quando, por não promover os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a situação atual do presente 

processo permite a extinção com fundamento no dispositivo retrocitado, 

ante a inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de 

Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Após o 

trânsito em julgado. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010238-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA FONSECA MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENZO MOTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL ASSEF SERRANO OAB - MS0015389A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pelo 

promovente em face da promovida, onde a parte autora alega em síntese 

que houve defeito na prestação do serviço por parte da requerida, 

apontando que houve vício oculto. Solicita ainda danos morais e materiais. 

Em contestação, a requerida, em síntese, alega que não houve ato ilícito 

por parte da requerida, sendo culpa exclusiva do autor os 

acoantecimento. Aponta mais que existe necessidade de perícia, que não 

se deve perfazer inversão do ônus da prova. Refuta danos e pede 

improcedência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, temos 

que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar as 

regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Pois bem. Definida estas questões precisamos examinar 

dentre as provas do caderno processual e argumentos a configuração do 

ato ilícito, do nexo de causalidade e a comprovação dos danos. O autor 

nesta ação solicita devolução dos valores gastos com as despesas do 

conserto pela autorizada que não resolveram de fato o problema. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. A parte autora comprova 

satisfatoriamente a ocorrência de defeito na prestação do serviço com 

apresentação de vício oculto que não é esperado em um produto 

recém-adquirido. Logo, existindo um lastro probatório suficiente pela parte 

autora, e a mingua de outros documentos que isentem a requerida, tenho 

que o defeito na prestação de serviço deve ser reparado. Referente aos 

danos materiais, o autor juntou prova e quantificou o total dos bens em R$ 

3091,65 (três mil novecentos e noventa e um reais e sessenta e cinco 
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centavos), entendo que a referencia á exatamente esta, e este fica fixado 

como valor definitivo. Sobre os danos morais, em vista do evidente defeito 

na prestação do serviço, o que é um ilícito consumerista, entendo que 

devem ser procedidos. Ninguém adquiri um bem esperando dele um 

defeito. No caso dos autos o autor narra que se trata de um antigo sonho 

de consumo, o que certamente a aparição de defeitos faz com que se 

quebre o encanto da compra e diminua a satisfação da realização da 

aquisição. Não bastasse isso, o autor teve que deslocar o conserto para 

Cuiabá, o que certamente acessa a teoria da perca do tempo livre, 

classificada como quantificador dos danos morais. Neste passo, temos 

que o substantivo Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita, acessando especialmente a parte educativa e compensatória 

da natureza do dano moral. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar ato 

ilícito consumerista por defeito na prestação de serviço. b) condenar a 

promovida a pagar, a título de danos materiais, referente aos valores 

devidamente comprovados, portanto nos autos a monta R$ 3091,65 (três 

mil novecentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos), e este 

fica fixado como valor definitivo, corrigida monetariamente desde o evento 

(sumula 43 do STJ), e com juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC 

c/c o art. 161, §1º do CTN) a contar da citação válida. c) condenar a 

promovida, a pagar à parte autora, em razão do ato ilícito consumerista 

cometido, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) ,a título de dano moral, 

devidamente atualizado desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do 

STJ. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 19 de Julho de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011235-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT0015085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011235-37.2017.811.0004 Pólo Ativo: IRIS GOMES DE OLIVEIRA 

Pólo Passivo: OI S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada. Na contestação, a Reclamada 

impugna genericamente os fatos iniciais alegando que a cobrança é 

devida. Pois bem, inicialmente entendo que a parte autora deve apresentar 

na inicial o mínimo lastro probatório do direito pleiteado, com efeito a autora 

não apresenta nenhum documento LEGITIMO que seu nome esta restrito 

nos órgãos de proteção, visto que o documento apresentado não é oficial. 

Não sem propósito, o autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e 

nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, consonante 

autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, 

não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não 

permite a exigência de prova de conteúdo negativo. Ora, deve se relegar, 

com a inversão, a produção daquelas provas que, devido a 

hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir , de forma que 

a improcedência da ação se impõe por ausência de provas do direito 

alegado. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL. Revoga-se liminar eventualmente concedida. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011235-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT0015085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011235-37.2017.811.0004 Pólo Ativo: IRIS GOMES DE OLIVEIRA 

Pólo Passivo: OI S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 
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Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada. Na contestação, a Reclamada 

impugna genericamente os fatos iniciais alegando que a cobrança é 

devida. Pois bem, inicialmente entendo que a parte autora deve apresentar 

na inicial o mínimo lastro probatório do direito pleiteado, com efeito a autora 

não apresenta nenhum documento LEGITIMO que seu nome esta restrito 

nos órgãos de proteção, visto que o documento apresentado não é oficial. 

Não sem propósito, o autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e 

nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, consonante 

autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, 

não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não 

permite a exigência de prova de conteúdo negativo. Ora, deve se relegar, 

com a inversão, a produção daquelas provas que, devido a 

hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir , de forma que 

a improcedência da ação se impõe por ausência de provas do direito 

alegado. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL. Revoga-se liminar eventualmente concedida. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 8012207-41.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERA REGINA DE FREITAS CAMARGO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES OAB - MT20056/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ SILVA DO NASCIMENTO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que mesmo devidamente ciente para dar 

andamento, conforme consta do (s) evento (s), percebe-se que a parte 

deixou de realizar medidas positivas para sequencia da marcha, 

sobretudo atender o despacho na integralidade. Constado abandono, 

anoto que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico na referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o 

art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a intimação 

pessoal das partes para que seja extinto o processo por abandono da 

causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Julho de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERAMAR SANTANA PINTO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000270-22.2017.811.0004 Pólo Ativo: VERAMAR SANTANA 

PINTO MAGALHAES Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 
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"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga] Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Processo Número: 1000270-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERAMAR SANTANA PINTO MAGALHAES (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:
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Autos nº 1000270-22.2017.811.0004 Pólo Ativo: VERAMAR SANTANA 

PINTO MAGALHAES Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 
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se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga] Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000371-59.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA DO CARMO DOS 

SANTOS Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000371-59.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA DO CARMO DOS 

SANTOS Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011376-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS MOREIRA PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011376-56.2017.811.0004 Pólo Ativo: MATHEUS MOREIRA 

PAULINO Pólo Passivo: OI S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada. Na contestação, a Reclamada 

impugna genericamente os fatos iniciais alegando que a cobrança é 

devida. Pois bem, inicialmente entendo que a parte autora deve apresentar 

na inicial o mínimo lastro probatório do direito pleiteado, com efeito a autora 

não apresenta nenhum documento LEGITIMO que seu nome esta restrito 

nos órgãos de proteção, visto que o documento apresentado NÃO É 

OFICIAL. Não sem propósito, o autor não comprova o fato constitutivo do 

pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 234 de 1523



consonante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, 

inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento 

jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo negativo. Ora, deve 

se relegar, com a inversão, a produção daquelas provas que, devido a 

hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir , de forma que 

a improcedência da ação se impõe por ausência de provas do direito 

alegado. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL. Revoga-se liminar eventualmente concedida. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011376-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS MOREIRA PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011376-56.2017.811.0004 Pólo Ativo: MATHEUS MOREIRA 

PAULINO Pólo Passivo: OI S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada. Na contestação, a Reclamada 

impugna genericamente os fatos iniciais alegando que a cobrança é 

devida. Pois bem, inicialmente entendo que a parte autora deve apresentar 

na inicial o mínimo lastro probatório do direito pleiteado, com efeito a autora 

não apresenta nenhum documento LEGITIMO que seu nome esta restrito 

nos órgãos de proteção, visto que o documento apresentado NÃO É 

OFICIAL. Não sem propósito, o autor não comprova o fato constitutivo do 

pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, 

consonante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, 

inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento 

jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo negativo. Ora, deve 

se relegar, com a inversão, a produção daquelas provas que, devido a 

hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir , de forma que 

a improcedência da ação se impõe por ausência de provas do direito 

alegado. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL. Revoga-se liminar eventualmente concedida. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011380-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOVANE DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011380-93.2017.811.0004 Pólo Ativo: PAULO JOVANE DA 

SILVA BORGES Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais teve qualquer contrato com a 

Reclamada. Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

apresentando documentos, como contrato e faturas que comprovam a 

origem da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no 

processo, ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a 

parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, 

visto que não é permitido a denominada prova negativa em favor da 

reclamada. Sendo assim, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e 

a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), narrando na inicial que jamais possuiu contrato com a Ré, 

deixando de apresentar provas que rebatem os documentos 

apresentados na contestação, comprovando-se a lide temerária. 5. DO 

ATO ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de 
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Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres das partes e seus 

procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, bem como não 

praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação 

de multa em decorrência do ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). 

Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por 

cento) do valor da causa em decorrência do ato atentatório praticado pela 

parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a 

parte autora, juntamente com seu procurador ao pagamento de multa de 

2%(dois por cento) do valor da causa, em decorrência do ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIRO SCHENKEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000277-14.2017.811.0004 Pólo Ativo: VALDEMIRO SCHENKEL 

Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Autos nº 1000277-14.2017.811.0004 Pólo Ativo: VALDEMIRO SCHENKEL 

Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 
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descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000376-81.2017.811.0004 Pólo Ativo: FERNANDO RIBEIRO DOS 

SANTOS Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 
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PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 8011105-47.2017.811.0004 Pólo Ativo: ADAILTON VICENTE 

FARIAS Pólo Passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA DE CREDITO 

FINANCEIRO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais teve qualquer contrato com a 

Reclamada. Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

alegando que trata-se de cessão de crédito. Pois bem, em analise aos 

documentos constantes no processo, ainda que possivel a inversão do 

ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se ao mínimo de 

comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a denominada prova 

negativa em favor da reclamada. Dessa forma, possível verificar 

elementos que comprovam a origem do debito em discussão neste 

processo. Sendo assim, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), narrando na inicial que jamais possuiu contrato com a Ré, 

deixando de apresentar provas que rebatem os documentos 

apresentados na contestação, comprovando-se a lide temerária. 5. DO 

ATO ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de 

Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres das partes e seus 

procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, bem como não 

praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação 

de multa em decorrência do ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). 

Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por 

cento) do valor da causa em decorrência do ato atentatório praticado pela 

parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a 

parte autora, juntamente com seu procurador ao pagamento de multa de 

2%(dois por cento) do valor da causa, em decorrência do ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga
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Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. DO MÉRITO A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito no estado do processo, a teor 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova 

pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS, onde a parte 

autora alega que a Reclamada ligou para o autor oferecendo um plano 

controle de telefonia, e por não ser interesse do autor isto que o seu 

pré-pago é satisfatório. Porém, a reclamada mesmo sem autorização do 

autor, alterou seu plano efetuando cobranças indevidas. E após várias 

ligações do autor a situação não foi resolvida. Na contestação, a 

reclamada alega que a situação vivenciada pela parte autora passou 

somente de mero aborrecimento, não ensejando reparação em danos 

morais ou materiais. Pois bem, evidente a falha na prestação do serviço da 

reclamada que inseriu o autor em um plano sem sua autorização, 

causando aborrecimentos diversos de mero dissabor, onde teve que ligar 

inúmeras vezes para a reclamada para obter seu plano antigo novamente. 

Quanto ao pedido de danos materiais, verifico que a parte autora deixa de 

comprovar o referido gasto, de modo que o pedido não pode ser acolhido. 

3.1. DANOS MORAIS No que tange ao pedido de reparação a titulo de 

dano moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral 

a Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que teve sua 

linha cancelada indevidamente pela Reclamada, necessitando recorrer ao 

judiciário para ver seu direito amparado. Dispõe o Código Civil Brasileiro: 

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Destaco que, ao contrário do 

asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo 

moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) 

CONDENAR, o Reclamado CLARO S.A. a pagar a quantia de R$4.000,00 

(quatro mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante THIAGO CAMARGO DE MELO SANTOS, valor com incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 

405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT, 24 de maio de 2016 (assinado digitalmente) Laura 

Avila Vasconcelos Juiza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000019-04.2017.811.0004 Pólo ativo: THIAGO CAMARGO DE 

MELO SANTOS Pólo passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. DO MÉRITO A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito no estado do processo, a teor 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova 

pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS, onde a parte 

autora alega que a Reclamada ligou para o autor oferecendo um plano 

controle de telefonia, e por não ser interesse do autor isto que o seu 

pré-pago é satisfatório. Porém, a reclamada mesmo sem autorização do 

autor, alterou seu plano efetuando cobranças indevidas. E após várias 

ligações do autor a situação não foi resolvida. Na contestação, a 

reclamada alega que a situação vivenciada pela parte autora passou 

somente de mero aborrecimento, não ensejando reparação em danos 

morais ou materiais. Pois bem, evidente a falha na prestação do serviço da 

reclamada que inseriu o autor em um plano sem sua autorização, 

causando aborrecimentos diversos de mero dissabor, onde teve que ligar 

inúmeras vezes para a reclamada para obter seu plano antigo novamente. 

Quanto ao pedido de danos materiais, verifico que a parte autora deixa de 

comprovar o referido gasto, de modo que o pedido não pode ser acolhido. 

3.1. DANOS MORAIS No que tange ao pedido de reparação a titulo de 

dano moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral 

a Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que teve sua 

linha cancelada indevidamente pela Reclamada, necessitando recorrer ao 

judiciário para ver seu direito amparado. Dispõe o Código Civil Brasileiro: 

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 239 de 1523



concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Destaco que, ao contrário do 

asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo 

moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) 

CONDENAR, o Reclamado CLARO S.A. a pagar a quantia de R$4.000,00 

(quatro mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante THIAGO CAMARGO DE MELO SANTOS, valor com incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 

405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT, 24 de maio de 2016 (assinado digitalmente) Laura 

Avila Vasconcelos Juiza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010965-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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Autos nº 8010965-13.2017.811.0004 Pólo Ativo: ELIANE GOMES ASSIS 

Pólo Passivo: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, onde aduz a parte autora 

efetuou um acordo com o banco Réu, sendo que após liquidar algumas 

parcelas, entra com a presente buscando revisionar o contrato. Com 

efeito, é visível a incompetência deste juízo ante a necessidade de pericia 

contábil. A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem 

pública, deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. 

Preconiza o artigo 113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência 

absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer 

tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção”. Para que 

uma causa possa ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que 

não se cuida de questão complexa (quando a discussão é no cível). In 

casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará de uma análise 

crítica mais acurada (perícia contábil), que envolve cálculos complexos 

que dependem de fórmulas matemáticas, não havendo como se proceder 

através de simples cálculos aritméticos, portanto, vejo a total 

incompetência deste Juizado Especial para processar e julgar o presente 

feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio legislador pátrio 

elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas consideradas de menor 

complexidade. RECURSO INOMINADO - REVISÃO CONTRATUAL DE 

JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PLANILHA DA 

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA EX OFFICIO - PROCESSO EXTINTO - 

RECURSO CONHECIDO. A incompetência absoluta pode ser reconhecida 

de ofício pelo órgão recursal, tendo em vista que se trata de Matéria de 

ordem pública, nos termos do art. 113 e 301, § 4º, do Código de Processo 

Civil. Se para apurar o montante devido, na forma defendida pelo autor, há 

necessidade de realizar perícia contábil, principalmente se este não 

apresentou planilha de cálculo, emerge a complexidade da causa e a 

incompetência do Juizado Especial. RI, 88/2012, DR. VALMIR ALAÉRCIO 

DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 

03/07/2012, Data da publicação no DJE 16/08/2012 AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE 

JUROS ABUSIVOS. REVISIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA DEMANDA 

COMO SENDO "CAUSA CÍVEL DE MENOR COMPLEXIDADE. ART. 3º DA LEI 

9.099/95. NÃO FIGURA NA ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL A 

CAUSA REFERENTE À REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO, SEJA POR 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA DECORRENTE DA NECESSIDADE DE PROVA 

PERICIAL (ART. 3º, CAPUT, DA LEI Nº 9.099/95), SEJA, EM CASO 

CONTRÁRIO, PELA NECESSIDADE DE PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA (ART. 

38, § ÚNICO, MESMA LEI). SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004205613, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco 

Franco, Julgado em 10/10/2013) RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE REVISÃO DOS JUROS COBRADOS. 

PRETENSÃO QUE SE CONSTITUI EM AÇÃO REVISIONAL, SOB ALEGAÇÃO 

DE QUE OS ENCARGOS SERIAM ABUSIVOS, BEM COMO DA 

OCORRÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVIL. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE 

CÁLCULOS COMPLEXOS. EXTINÇÃO DO FEITO. Diante da impossibilidade 

de se proferir sentença ilíquida em sede de Juizados Especiais, tanto 

quanto da impossibilidade de realização de perícia técnica, deve ser 

extinto o processo sem resolução de mérito, porquanto a pretensão do 

autor à revisão do contrato depende de realização de cálculo complexo, a 

ser elaborado por perito. Extinguiram o feito, de ofício, sem resolução do 

mérito. (Recurso Cível Nº 71004221735, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 

27/06/2013) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO sem análise de mérito, nos 

termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95, ante a necessidade de 

pericia contábil.. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011204-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA PEREIRA RIBEIRO CIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)
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Autos nº 8011204-17.2017.811.0004 Pólo Ativo: VALDINEIA PEREIRA 

RIBEIRO CIRQUEIRA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 
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reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada. Na contestação, a Reclamada impugna genericamente os 

fatos iniciais alegando que a cobrança é devida. Pois bem, inicialmente 

entendo que a parte autora deve apresentar na inicial o mínimo lastro 

probatório do direito pleiteado, com efeito a autora não apresenta nenhum 

documento LEGITIMO que seu nome esta restrito nos órgãos de proteção, 

visto que o documento apresentado NÃO É OFICIAL. Não sem propósito, o 

autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora 

possível a inversão do ônus da prova, consonante autoriza o Código de 

Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a 

transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a 

exigência de prova de conteúdo negativo. Ora, deve se relegar, com a 

inversão, a produção daquelas provas que, devido a hipossuficiência do 

consumidor, não lhe é possível produzir , de forma que a improcedência 

da ação se impõe por ausência de provas do direito alegado. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO 

INICIAL. Revoga-se liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011204-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA PEREIRA RIBEIRO CIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos nº 8011204-17.2017.811.0004 Pólo Ativo: VALDINEIA PEREIRA 

RIBEIRO CIRQUEIRA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada. Na contestação, a Reclamada impugna genericamente os 

fatos iniciais alegando que a cobrança é devida. Pois bem, inicialmente 

entendo que a parte autora deve apresentar na inicial o mínimo lastro 

probatório do direito pleiteado, com efeito a autora não apresenta nenhum 

documento LEGITIMO que seu nome esta restrito nos órgãos de proteção, 

visto que o documento apresentado NÃO É OFICIAL. Não sem propósito, o 

autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora 

possível a inversão do ônus da prova, consonante autoriza o Código de 

Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a 

transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a 

exigência de prova de conteúdo negativo. Ora, deve se relegar, com a 

inversão, a produção daquelas provas que, devido a hipossuficiência do 

consumidor, não lhe é possível produzir , de forma que a improcedência 

da ação se impõe por ausência de provas do direito alegado. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO 

INICIAL. Revoga-se liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 8011378-26.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA DA GUIA JUSTINO 

DA SILVA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais teve qualquer contrato com a 

Reclamada. Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

apresentando contrato em nome da parte autora. Pois bem, em analise aos 
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documentos constantes no processo, ainda que possivel a inversão do 

ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se ao mínimo de 

comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a denominada prova 

negativa em favor da reclamada. Dessa forma, possível verificar 

elementos que comprovam a origem do debito em discussão neste 

processo. Sendo assim, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), narrando na inicial que jamais possuiu contrato com a Ré, 

deixando de apresentar provas que rebatem os documentos 

apresentados na contestação, comprovando-se a lide temerária. 5. DO 

ATO ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de 

Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres das partes e seus 

procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, bem como não 

praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação 

de multa em decorrência do ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). 

Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por 

cento) do valor da causa em decorrência do ato atentatório praticado pela 

parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a 

parte autora, juntamente com seu procurador ao pagamento de multa de 

2%(dois por cento) do valor da causa, em decorrência do ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000491-05.2017.811.0004 Pólo Ativo: ELIZANE SILVA DE 

AMORIM Pólo Passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou qualquer 

serviço com a Reclamada. Na contestação a Reclamada impugna 

genericamente as alegações iniciais, aduzindo que inexiste dever de 

indenizar, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem da divida. Destarte, conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, visto que a parte autora comprova a quitação do contrato. No 

que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, transcrevo a 

seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições, sendo que indevidamente o autor ingressou com uma 

ação para cada debito, devendo somente ser analisado o dano moral na 

mais antiga. Tal fato deve ser levado em apreço, haja vista que não há 

como se aplicar a Súmula 385 do STJ, porquanto as inscrições não se 

reputam legítimas, impedindo a indenização, posto que não é de 

conhecimento deste Juízo o julgamento de nenhum processo mencionado 

acima ratificando se devida ou não as outras inscrições. Nesse sentido: 

RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO 

PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E A SÚMULA 385/STJ. 

AUSÊNCIA DE SILIMITUDE ENTRE AS HIPÓTESES. 1. A Súmula 385/STJ foi 

editada a partir de precedentes que reputavam indevida a inscrição do 

nome do devedor em cadastros de inadimplentes, na hipótese em que: (i) 

não há questionamento do débito, mas mera alegação de falta de prévia 

notificação; (ii) há, anteriormente, outros apontamentos legítimos em nome 

do devedor. 2. No caso concreto há apenas um apontamento anterior e o 

devedor questiona ambos em juízo, alegando inexistência do débito. 

Assim, a controvérsia se encontra fora do âmbito da Súmula 385/STJ. 3. 

Reclamação não conhecida. RECLAMAÇÃO Nº 4.574 - MG 
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(2010/0143529-7). Sendo que a maneira correta para pleitear a 

indenização nesse tipo de situação, seria o ingresso de uma única ação 

com todas as empresas no pólo passivo, visto que declarar conexão 

nessa fase processual, acarretaria na extinção sem análise de mérito, em 

decorrência do limite do teto do valor da causa do Juizado Especial. Nesse 

sentido, o entendimento é para conceder dano moral somente na primeira 

negativação indevida, ou mitigar os valores a fim de evitar enriquecimento 

indevido: CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIROS. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS NEGATIVAÇÕES. 

TODAS QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. HIPÓTESE DE 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DISJUNTIVA. DANO MORAL ÚNICO. 

VALOR. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Antes de enviar o nome do consumidor aos órgãos de restrição 

ao crédito, a empresa deve tomar as cautelas necessárias para evitar 

inscrições indevidas, respondendo por dano moral quando assim não age. 

É devida indenização quando a empresa efetua negócio com fraudador 

que se fez passar pelo consumidor, deixando de honrar o negócio 

efetuado, motivando a inscrição irregular. Reduz-se o valor da 

indenização de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00 para evitar o enriquecimento 

ilícito da parte quando se verifica que, em razão de situação semelhante, o 

autor sofreu negativação por parte de outras empresas e já recebeu 

várias indenizações. (TJ-RO - RI: 10033650720108220002 RO 

1003365-07.2010.822.0002, Relator: Juiz Marcelo Tramontini, Data de 

Julgamento: 11/11/2011, Turma Recursal - Porto Velho, Data de 

Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 22/11/2011.) Com 

efeito, a fim de evitar o enriquecimento indevido da parte autora, e 

considerando que o dano moral está configurado desde a primeira 

negativação indevida, forçoso reconhecer que somente naquela ação 

caberá a análise do dano moral, resguardado o direito de nulidade do 

débito em discussão nesse processo. Importante ressaltar, que caberia a 

parte autora ter ingressado somente com uma ação constando no pólo 

passivo todas as Reclamadas, para analise do abalo moral em decorrência 

da negativação indevida. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR 

inexistência dos débitos em discussão neste processo, bem como a 

relação jurídica entre as partes. SUGIRO improcedência dos pedidos de 

danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000497-12.2017.811.0004 Pólo Ativo: VITOR BRAZ REZENDE 

Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 301 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 330, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATORIA DE DANOS MATERIAIS e MORAIS, onde afirma a parte 

autora que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção 

pela parte reclamada, porém com intuito de retirar seu nome com maior 

brevidade dos órgãos de proteção, efetuou o pagamento do valor. No 

entanto alega que não possui nenhuma relação com a Reclamada, 

requerendo a devolução do valor pago, e condenação da ré em danos 

morais. Na contestação, a Reclamada alega que a divida é devida, visto 

que a autora pagava o seu plano de telefonia, porém deixou de pagar 

algumas parcelas, oriunda da negativação. Pois bem, em que pese as 

alegações da parte Reclamada, verifico que não apresenta documentos 

aptos a determinar a origem da divida, de modo que a cobrança efetuada 

em desfavor do autor resta indevida. Desse modo, forçoso reconhecer a 

falha na prestação do serviço, e consequentemente que o pagamento 

efetuado pela autora no valor de R$88,11 (oitenta e oito reais e onze 

centavos) foi abusivo e irregular, devendo ser restituído. Quanto a 

repetição do indébito, conforme descreve o artigo 42 do CDC, o 

consumidor cobrado indevidamente será restituído em dobro pela quantia 

paga, assim, apesar da autora ter pagado o débito para se ver livre da 

negativação, evidente que o pagamento foi indevido devendo ser restituído 

em dobro. 3.1. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a 

titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim 

abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que 

as cobranças indevidas geram aborrecimentos diversos de mero 

dissabor,uma vez que frustram a relação de consumo e confiança entre a 

promovente e a Promovida. Comprovada a inexistência de relação jurídica 

entre as partes, resta cristalino que a inscrição do nome da parte autora 

nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida foi indevido e irregular, o 

que ocasionou o pagamento indevido do débito. Não assiste razão a parte 

ré quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não 

houve ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter 

negativado INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 04/06/2013) A Turma Recursal de Mato Grosso 

também tem entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 
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DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: 

a)CONDENAR o Reclamado a pagar a quantia de 176,22 (cento e setenta e 

seis reais e vinte e dois centavos), já em dobro, a titulo de danos materiais 

à parte autora, valor com juros de 1% (um por cento) e correção 

monetária pelo INPC desde o pagamento indevido. b) CONDENAR, o 

Reclamado CLARO S/A, a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) 

à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

VITOR BRAZ REZENDE, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011207-69.2017.811.0004 Pólo Ativo: GLEICIANE LEOPOLDINO 

PEREIRA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada. Na contestação, a Reclamada impugna genericamente os 

fatos iniciais alegando que a cobrança é devida. Pois bem, inicialmente 

entendo que a parte autora deve apresentar na inicial o mínimo lastro 

probatório do direito pleiteado, com efeito a autora não apresenta nenhum 

documento LEGITIMO que seu nome esta restrito nos órgãos de proteção, 

visto que o documento apresentado esta em branco. Não sem propósito, o 

autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora 

possível a inversão do ônus da prova, consonante autoriza o Código de 

Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a 

transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a 

exigência de prova de conteúdo negativo. Ora, deve se relegar, com a 

inversão, a produção daquelas provas que, devido a hipossuficiência do 

consumidor, não lhe é possível produzir , de forma que a improcedência 

da ação se impõe por ausência de provas do direito alegado. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO 

INICIAL. Revoga-se liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011224-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BARBOZA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011224-08.2017.811.0004 Pólo Ativo: LEANDRO BARBOZA DO 

NASCIMENTO Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais teve qualquer contrato com a 
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Reclamada. Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

apresentando contrato em nome da parte autora. Pois bem, em analise aos 

documentos constantes no processo, ainda que possivel a inversão do 

ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se ao mínimo de 

comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a denominada prova 

negativa em favor da reclamada. Dessa forma, possível verificar 

elementos que comprovam a origem do debito em discussão neste 

processo. Sendo assim, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), narrando na inicial que jamais possuiu contrato com a Ré, 

deixando de apresentar provas que rebatem os documentos 

apresentados na contestação, comprovando-se a lide temerária. 5. DO 

ATO ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de 

Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres das partes e seus 

procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, bem como não 

praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação 

de multa em decorrência do ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). 

Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por 

cento) do valor da causa em decorrência do ato atentatório praticado pela 

parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a 

parte autora, juntamente com seu procurador ao pagamento de multa de 

2%(dois por cento) do valor da causa, em decorrência do ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011168-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA PEREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011168-72.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOSELIA PEREIRA DE 

PAULA Pólo Passivo: OI S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada. Na contestação, a Reclamada 

impugna genericamente os fatos iniciais alegando que a cobrança é 

devida. Pois bem, inicialmente entendo que a parte autora deve apresentar 

na inicial o mínimo lastro probatório do direito pleiteado, com efeito a autora 

não apresenta nenhum documento LEGITIMO que seu nome esta restrito 

nos órgãos de proteção, visto que o documento apresentado ESTA EM 

BRANCO. Não sem propósito, o autor não comprova o fato constitutivo do 

pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, 

consonante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, 

inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento 

jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo negativo. Ora, deve 

se relegar, com a inversão, a produção daquelas provas que, devido a 

hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir , de forma que 

a improcedência da ação se impõe por ausência de provas do direito 

alegado. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL. Revoga-se liminar eventualmente concedida. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011392-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RONE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011392-10.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOAO RONE DOS 

SANTOS SILVA Pólo Passivo: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 
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afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada. Na contestação, a Reclamada 

impugna genericamente os fatos iniciais alegando que a cobrança é 

devida. Pois bem, inicialmente entendo que a parte autora deve apresentar 

na inicial o mínimo lastro probatório do direito pleiteado, com efeito a autora 

não apresenta nenhum documento LEGITIMO que seu nome esta restrito 

nos órgãos de proteção, visto que o documento apresentado ESTA EM 

BRANCO. Não sem propósito, o autor não comprova o fato constitutivo do 

pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, 

consonante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, 

inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento 

jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo negativo. Ora, deve 

se relegar, com a inversão, a produção daquelas provas que, devido a 

hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir , de forma que 

a improcedência da ação se impõe por ausência de provas do direito 

alegado. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL. Revoga-se liminar eventualmente concedida. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA MARIA SCHENKEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000278-96.2017.811.0004 Pólo Ativo: ELSA MARIA SCHENKEL 

Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando defeito na prestação de serviço, por inserção indevida no 

cadastro de inadimplentes. Pede danos morais. Em contestação, as 

requeridas, em síntese, alegam que o autor não fez prova dos danos, 

menciona que prestou efetivamente os serviços e que não existe 

responsabilidade das requeridas da agencia de turismo pelos fatos. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Tenho que 

analisando detidamente os autos, tenho que razão não assiste ao 

promovente. O (a) autor (a) alega defeito na prestação do serviço, mas 

não junta documentos que evidenciam sua formula. Ao apontar que o 

elemento essencial da inscrição indevida foi a falta de envio do cartão de 

crédito a residência da autora, a informação vai em colisão direta com a 

afirmativa da exordial que a autora FIRMOU contrato e parcelamento de 

débito junto a promovida gestora do cartão de crédito. O autor não informa 

por exemplo se a viagem comprada teve algum transtorno. Outro ponto é 

que quando a autora se interessou em quitar as parcelas foi em busca e 

quitou parcelas atrasadas, como deveria ter feito desde a primeira, pois 

conforme afirma era bem ciente da dívida. Não traz nenhuma prova 

também que tenha tentado resolver a questão de forma administrativa. 

Ante a absoluta falta de provas, e a manifesta inadequação da fórmula 

eleita, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 
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Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 17 de 

Setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010688-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA NAIBO GASPERINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE FERREIRA GOMES OAB - MT0020444A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTAL DO ARAGUAIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 
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lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 
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requeridas, em síntese, alegam que o autor não fez prova dos danos, 

menciona que prestou efetivamente os serviços e que não existe 

responsabilidade das requeridas da agencia de turismo pelos fatos. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Tenho que 

analisando detidamente os autos, tenho que razão não assiste ao 

promovente. O (a) autor (a) alega defeito na prestação do serviço, mas 

não junta documentos que evidenciam sua formula. Ao apontar que o 

elemento essencial da inscrição indevida foi a falta de envio do cartão de 

crédito a residência da autora, a informação vai em colisão direta com a 

afirmativa da exordial que a autora FIRMOU contrato e parcelamento de 

débito junto a promovida gestora do cartão de crédito. O autor não informa 

por exemplo se a viagem comprada teve algum transtorno. Outro ponto é 

que quando a autora se interessou em quitar as parcelas foi em busca e 

quitou parcelas atrasadas, como deveria ter feito desde a primeira, pois 

conforme afirma era bem ciente da dívida. Não traz nenhuma prova 

também que tenha tentado resolver a questão de forma administrativa. 

Ante a absoluta falta de provas, e a manifesta inadequação da fórmula 

eleita, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 
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Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 
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documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando defeito na prestação de serviço, por inserção indevida no 

cadastro de inadimplentes. Pede danos morais. Em contestação, as 

requeridas, em síntese, alegam que o autor não fez prova dos danos, 

menciona que prestou efetivamente os serviços e que não existe 

responsabilidade das requeridas da agencia de turismo pelos fatos. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Tenho que 

analisando detidamente os autos, tenho que razão não assiste ao 

promovente. O (a) autor (a) alega defeito na prestação do serviço, mas 

não junta documentos que evidenciam sua formula. Ao apontar que o 

elemento essencial da inscrição indevida foi a falta de envio do cartão de 

crédito a residência da autora, a informação vai em colisão direta com a 

afirmativa da exordial que a autora FIRMOU contrato e parcelamento de 

débito junto a promovida gestora do cartão de crédito. O autor não informa 

por exemplo se a viagem comprada teve algum transtorno. Outro ponto é 

que quando a autora se interessou em quitar as parcelas foi em busca e 

quitou parcelas atrasadas, como deveria ter feito desde a primeira, pois 

conforme afirma era bem ciente da dívida. Não traz nenhuma prova 

também que tenha tentado resolver a questão de forma administrativa. 

Ante a absoluta falta de provas, e a manifesta inadequação da fórmula 

eleita, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 17 de 

Setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000506-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE DOS SANTOS MOREIRA FERREIRA OAB - MT0019350A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI PEREIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo de 

execução cumpriu o seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO 

INTEGRALMENTE PAGO - ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Verificando-se dos autos que os valores 

executados já foram integralmente pagos pela executada, há que ser 

mantida a sentença que extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, 

I, do CPC.- (Ap 71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 

19/02/2015) Não havendo mais interesse processual e concretizado 

pagamento, o processo integralizou a completa entrega da prestação 

jurisdicional, o que lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, comprovado adimplemento do objeto imediato do 

processo, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em 

virtude do pagamento do débito, com base no art. 924, I do Novo Código de 

Processo Civil. Proceda o imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, da 

Lei nº 9.099/95, com as cautelas de praxe. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos, tomando as 

devidas providencia, enviando oficio se for o caso. Sem condenação de 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Agosto 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011298-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON HENRIQUE GOMENES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada desafia dilação 

probatória, razão pela qual incide na incompetência em razão da matéria 

por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 17 de Setembro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011382-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CIDERLI NICOLAU DA COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES OAB - MT0017113A (ADVOGADO)

CLOVIS BARROS MARQUES OAB - MT0003579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO SILVA NAVEGA OAB - RJ118948-O (ADVOGADO)

 

Vistos, Etc. 1. Relatório Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. 2. PRELIMINARES. Trata-se de AÇÃO COBRANÇA que traz no 

bojo pedido de ressarcimento securitário negado na seara administrativa. 

Por uma questão de ordem pública, o processo precisa ser chamado a 

ordem e extinto. O Código de Defesa do Consumidor é regido por normas 

de ordem pública (art. 1º), característica deste microssistema que autoriza 

o juiz a conhecer de ofício de toda a matéria nele disciplinada. Portanto, a 

prescrição e a decadência no direito do consumidor sempre foram 

passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz. Observe-se a própria 

exordial e documentos mencionam que o sinistro ocorreu em 2013. A 

prescrição está associada à ocorrência de um fato do produto ou serviço, 

também denominado acidente de consumo (arts. 12 a 14 do CDC). Por 

outro lado, a decadência está vinculada à configuração do vício (qualidade 

ou quantidade) do produto ou serviço (arts. 18 a 25 do CDC). No presente 

caso o marco regulatório da prescrição está regulado na lei substantiva 

civil, que assim esta literalmente descrito: Art. 206. Prescreve: § 1o Em um 

ano: (...) II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste 

contra aquele, contado o prazo: a) para o segurado, no caso de seguro 

de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação 

de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este 

indeniza, com a anuência do segurador; b) quanto aos demais seguros, da 

ciência do fato gerador da pretensão; Então a ciência ocorreu 

contemporânea aos fatos, de forma que não se identificando nenhum 

marco interruptivo ou suspensivo da prescrição, a mesma se operou pelo 

requisito temporal no caso bem lacônico de um ano. Nesse contexto, 

tratando-se de matéria de ordem pública, cabe, de ofício, a correção, o 

que efetivado, torna o dever de extinção configurado com veemência de 

cogência, devendo a ação ser extinta por uma questão de normatividade. 

3. Dispositivo. Por todo o exposto, com amparo no Art. 487, II, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO SEJA declarado extinta, com resolução 

do mérito, a presente reclamação. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Sejam revogados eventuais 

efeitos antecipatórios ou diligencias deferidas. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. 

Barra do Garças-MT, 17 de Setembro de 2017. Assinado Digitalmente 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011286-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ELIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)
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Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Sabe-se que 

em decisão recente o STJ reconheceu tese de recurso repetitivo (tema 

954), onde foi proferida a seguinte decisão (em extrato): RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.525.174 - RS (2015/0084767-9). RELATOR MINISTRO LUIS 

FELIPE SALOMÃO. ERONDINA DE ANDRADE MARAFIGA X OI S.A. 

DECISÃO. 1. Cuida-se de recurso especial, interposto por ERONDINA DE 

ANDRADE MARAFIGA (e-STJ fls. 276-294) em face de acórdão do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, proferido em apelação, nos 

autos da ação declaratória de inexigibilidade de cobrança cumulada com 

pedido de repetição do indébito, dano moral e responsabilidade civil contra 

empresa de telefonia pela prática de conduta abusiva, consubstanciada 

na alteração unilateral do contrato, tais como instalação e cobrança de 

serviços não autorizados. Segundo consta, ERONDINA DE ANDRADE 

MARAFIGA ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de cobrança 

cumulada com pedido de repetição do indébito, dano moral e 

responsabilidade civil, em face da Brasil Telecom S.A. (OI S.A.), aduzindo 

a prática de condutas comerciais abusivas, como alteração unilateral de 

contratos, instalação e cobrança de serviços não autorizados: PA140 - 01 

FALE - FRANQUIA 230 MINUTOS e COMODIDADE - PACOTE DE SERVIÇOS 

INTELIGENTES, bem como substituiu arbitrariamente e sem qualquer 

comunicação a assinatura básica residencial pelo plano PA142 - 01 FALE 

MAIS - FRANQUIA 500 MINUTOS e FRANQUIA 500 MINUTOS FALE 

PACOTE FIXO-FIXO. A sentença (e-STJ fls. 181-186) julgou parcialmente 

procedente os pedidos para declarar a nulidade da cobrança dos serviços 

não contratados e determinar a devolução em dobro dos valores cobrados 

indevidamente, julgando improcedente o pedido de indenização por dano 

moral. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (e-STJ fls. 

255-273) negou provimento ao apelo da autora e deu parcial provimento 

ao apelo da ré para reconhecer que o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de três (03) anos, a contar do ajuizamento da ação e determinar 

que a repetição do indébito ocorra de modo simples, limitada aos valores 

comprovadamente pagos, relacionados às faturas juntadas aos autos. 

Sobreveio o presente recurso especial que foi admitido pela Corte de 

origem como representativo de controvérsia repetitiva (e-STJ fls. 

342-363). 2. Verifico que há multiplicidade de recursos especiais com 

fundamento em idênticas questões de direito discutidas nestes autos, 

evidenciando o caráter multitudinário da controvérsia, versando sobre: 1 - 

ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da cobrança de serviços 

não contratados ou (má) prestação de serviços de telefonia e internet, 

bem como, se configurado o dano, seria aplicável o reconhecimento "in re 

ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos. 2 - prazo 

prescricional incidente em caso de pretensão à repetição de valores 

supostamente pagos a maior ou indevidamente cobrados em se tratando 

de serviços não contratados ou (má) prestação de serviços de telefonia e 

internet - se decenal (artigo 205 do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, 

IV, do Código Civil) ou outro prazo; 3 - repetição de indébito simples ou em 

dobro e, se em dobro, se prescinde, ou não, da comprovação da má-fé do 

credor (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) 

ou da sua culpa (imprudência, negligência e imperícia); 4 - abrangência da 

repetição de indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente 

comprovados pela parte autora na fase instrutória ou passível de o 

quantum ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante 

determinação à parte ré de apresentação de documentos. 3. Muito embora 

estejam em julgamento, na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, 

os Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 

676.608/RS e n. 738.991/RS, assim como o conflito de competência n. 

138.405/DF, em que são discutidos tanto o prazo prescricional quanto a 

competência interna nesta Corte para dirimir a questão, se das Turmas 

integrantes da Seção de Direito Privado ou se das Turmas integrantes da 

Seção de Direito Público, o que pode alterar a competência para 

julgamento do presente feito, a multiplicidade de recursos, nas instâncias 

ordinárias, tratando do referido tema (só no Estado do Rio Grande do Sul 

são mais de 15.000 processos), recomenda a imediata afetação. 4. Dessa 

forma, imperiosa a afetação do presente feito a julgamento perante a 

Segunda Seção, pela sistemática dos recursos repetitivos (arts. 1.036 e 

1.037 do Código de Processo Civil de 2015). 5. Determino a suspensão do 

processamento de todos os processos pendentes, individuais ou 

coletivos, que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território 

nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. 6. Oficie-se aos 

Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, 

comunicando a instauração deste procedimento, a fim de que seja 

suspensa a tramitação dos processos. 7. Dê-se ciência, facultando-se-lhe 

manifestação no prazo de quinze dias (art. 1.038, I, do CPC/2015 c/c art. 

3º, I, da Resolução STJ n. 08/2008) à : a) Defensoria Pública da União - 

DPU, b) Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, c) Federação 

Brasileira de Telecomunicações - FEBRATEL, d) Associação Brasileira de 

Telecomunicações - Telebrasil e e) Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor - IDEC. 8. Comunique-se, com cópia deste despacho, ao 

Ministro Presidente e aos demais integrantes desta Corte. 9. Após, vista 

ao Ministério Público Federal para, querendo, oferecer manifestação em 

quinze dias (art. 3º, II, da Resolução n. 08/2008). Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 31 de maio de 2016. Depois da ameaça da revogação, em 

nova decisão, publicada no DJe de 24/06/2016, ficou claro que deverão 

ser peremptoriamente suspensos os processos/casos em que versam 

sobre os seguintes assuntos: 1 - A indevida cobrança de valores 

referentes à alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a 

solicitação do usuário, com o consequente pedido de indenização por 

danos morais, em contrato de prestação de serviços de telefonia fixa. 2 - 

ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da cobrança de serviços 

advindos da alteração do plano de franquia / plano de serviços de 

telefonia fixa sem a solicitação do usuário, bem como, se configurado o 

dano, seria aplicável o reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de 

comprovação nos autos. 3 - prazo prescricional incidente em caso de 

pretensão à repetição de valores supostamente pagos a maior ou 

indevidamente cobrados em se tratando de serviços não contratados de 

telefonia fixa advindos da alteração do plano de franquia / plano de 

serviços sem a solicitação do usuário, - se decenal (artigo 205 do Código 

Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro prazo; 4 - 

repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se prescinde, 

ou não, da comprovação da má-fé do credor (artigo 42, parágrafo único, 

do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa (imprudência, 

negligência e imperícia); 5 - abrangência da repetição de indébito - se 

limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela autora na 

fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em sede de 

liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos. Por final, a decisão foi modificada para 

explicitar que "a suspensão atinge os processos que tratem das referidas 

questões, independentemente da fase em que se encontrem e da 

companhia de telefonia fixa apontada como ré, até que o recurso afetado 

ao regime dos recursos repetitivos seja julgado”. QUE “Deverão ser 

suspensos os processos em trâmite em todas as instâncias da Justiça 

comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as 

respectivas Turmas ou Colégios Recursais”. Evidente e consignado que A 

suspensão não obsta a concessão de tutela provisória de urgência, 

desde que verificada sua efetiva necessidade e a presença de seus 

requisitos de acordo com o Código de Processo Civil de 2.015". Todavia foi 

ressaltado e determinado ainda que "considerando-se que os temas objeto 

da referida afetação influenciam tanto a fase de conhecimento quanto de 

cumprimento de sentença, e que milhares de ações versando sobre essas 

questões jurídicas, em fases processuais diversas, encontram-se 

tramitando nos tribunais pátrios, inclusive juizados especiais, ressoa 

imperiosa a necessidade de se obstar a prática de atos judiciais 

potencialmente lesivos às partes e a prolatação de decisões, nas 

instâncias ordinárias, dissonantes da posição a ser firmada por esta Corte 

Superior por ocasião do julgamento do recurso paradigmático, de modo a 

assegurar a eficácia integral desse provimento jurisdicional" A suspensão 

da presente ação é medida hierárquica impositiva que se deve cumprir. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA determinadada a 

SUSPENSÃO DO PRESENTE PROCESSO, com fulcro no art. 1.037, II, do 

NCPC, cumprindo ordem dispositiva emanada no REsp 1525174/RS, até 

que seja julgado o recurso repetitivo. Tendo noticia do julgamento, a 

escrivania deverá intimar as partes para dar andamento no processo em 

até 10 (dez) dias, sob pena de não tomada ações positivas ser 

caracterizado a perda do interesse de agir e consequente arquivamento 

do processo. Que a escrivania tome providencias para que os presentes 

autos digitais aguardem no escaninho específico com a respectiva 

marcação do sistema atinente aos feitos suspensos. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 15 de Julho de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010737-14.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

I P MATOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO SANTOS MARTINS (EXECUTADO)

 

Autos nº 8010737.14.2012.811.0004 Pólo Ativo: I.P. MATOS Pólo Passivo: 

MARCOS AURELIO SANTOS MARTINS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, independentemente de ser o 

processo de conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento 

de que, nos Juizados Especiais, a extinção do processo independe de 

prévia intimação das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 

9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Da mesma 

forma, no caso específico do processo de execução, da mesma forma 

caberia a extinção do processo, ante o disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 

9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Portanto, nos Juizados Especiais, consoante o 

disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, §4º, da legislação específica, não 

encontrada a parte reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer 

hipótese, de intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora 

devidamente intimada, conforme evento 105/107 para dar prosseguimento 

ao feito, e não realizado nenhuma atividade, incide no abandono e 

consequentemente na extinção. Nesse sentido: RECURSO CÍVEL 

INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO 

PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA DE 

MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando 

os autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar o ato que lhe competia, seja ele referente à 

informação de endereço, seja à indicação de bens passíveis de penhora, 

ou localização do bem indicado. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-74.2017.8.11.0004
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TASSIANA LOPES DE HOLANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000564-74.2017.811.0004 Pólo Ativo: TASSIANA LOPES DE 

HOLANDA Pólo Passivo: OI S/A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do 

processo, verifico que a parte autora requereu a desistência do processo 

após ser intimada para apresentar comprovante de endereço. De acordo 

com o artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, 

extingue-se o processo sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a 

desistência da ação”. Assim, desistindo à parte autora da ação, não há 

porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se encerra no momento da 

homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente 

concedida. Após o trânsito em julgado. Arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010716-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010716-62.2017.811.0004 Pólo Ativo: SIMONE ALVES DA LUZ 

Pólo Passivo: BANCO BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora argumenta que 

sofreu constrangimento em espera na fila do banco da Reclamada, o que 

lhe causou transtornos de ordem pessoal. Na contestação, em resumo, a 

Reclamada alega que o Reclamante não comprova o dano ocorrido, bem 

como o fato não é capaz de caracterizar ato ilícito, passível de 

indenização. Pois bem, a parte autora deixou de fazer prova do fato 

constitutivo do seu direito, comprovando a ocorrência do dano moral. Não 

se vislumbra nos fatos narrados, a presença dos elementos da 

responsabilidade civil, sobretudo o dano, independentemente da natureza. 
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O fato de o cliente permanecer em fila de banco por tempo superior ao que 

estabelece a Lei Municipal, não passa de mero aborrecimento diário, 

desconforto, e irregularidade administrativa, comuns nas relações como a 

descrita nestes autos. Infelizmente, a conduta como a sub judice é 

rotineira a todos os clientes de instituições financeiras, devendo tais 

condutas, serem penalizadas por meio de multas a serem aplicadas pelo 

Poder Público Municipal. Com efeito, compartilho do entendimento de que 

“permanecer em fila de banco por tempo superior ao que estabelece a Lei 

Municipal para ser atendido”, com relação ao dano, em si, não há ofensa 

ao direito da personalidade, à honra, não havendo qualquer dano moral 

passível de indenização, ainda pelo fato que nos dias hodiernos, a espera 

em fila de banco pode ser evitada, com os serviços on-line, caixa 

eletrônico e os postos de auto-atendimento, e no presente caso, o autor 

não demonstrou que o serviço realizado deveria ser exclusivamente no 

banco ou que não poderia ser realizado em outro horário, o que implica em 

afirmar que o próprio autor deu causa ao aborrecimento. Portanto, a 

atitude da parte reclamada evidencia, tão somente, mero dissabor, que 

não é capaz de impingir dor moral a ser reparada a parte reclamante. 

Destarte, a dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da 

personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do 

mero aborrecimento, a que todos estamos sujeitos, sob pena de se ampliar 

excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos 

o instituto. Não se afirma aqui que a conduta dos Bancos é admissível. 

Pelo contrário. A controvérsia revela falha na prestação de serviço que 

merece atenção do Ministério Público e aplicações de multas, inclusive, 

pesadíssimas pelos órgãos regularmente constituídos. No entanto, a 

espécie não revela qualquer situação excepcional que autorize 

reconhecer que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero 

aborrecimento. Nesse sentido, decisão da Turma Recursal Cível do Estado 

do Rio de Janeiro, como se vê do seguinte aresto: RECURSO INOMINADO. 

REPARAÇÃO DE DANOS. ESPERA EM FILA DE BANCO. DEMORA NO 

ATENDIMENTO. DANO MORAL AFASTADO. AUSENTE 

EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO DO 

COTIDIANO QUE NÃO FERE ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO 

PROVIDO, (Recurso Cível Nº 71004952644, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 14/11/2014). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004952644 RS , Relator: Glaucia Dipp Dreher, 

Data de Julgamento: 14/11/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/11/2014) E também, é o 

entendimento Jurisprudencial da nossa Corte Estadual: APELAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TEMPO DE ESPERA EM FILA DE 

BANCO - MERO DISSABOR - RECURSO DESPROVIDO. A extrapolação do 

tempo fixado em Lei Municipal para atendimento nos estabelecimentos 

bancários, por si só, é insuficiente para gerar o direito à indenização por 

dano moral, configurando mero aborrecimento experimentado pelo 

consumidor. (Ap, 107243/2011, DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/03/2012, Data da 

publicação no DJE 21/03/2012). Assim, inexistindo dano moral, 

descaracteriza-se a pretensão indenizatória. 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de 

mérito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). Por fim, declaro para as finalidade 

do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 3º 

c/c 51, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito. Que seja revogado os efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Que seja Condenada a parte autora ao 

pagamento das custas processuais em face do disposto no artigo 51, § 

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Agosto 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA GOMES DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 252 de 1523



Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). Por fim, declaro para as finalidade 

do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 3º 

c/c 51, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito. Que seja revogado os efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Que seja Condenada a parte autora ao 

pagamento das custas processuais em face do disposto no artigo 51, § 

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Agosto 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDISLENE FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

 

1. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. In 

casu, verifica-se que a parte promovente, embora devidamente intimada 

para a sessão de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco 

apresentou justificativa plausível em tempo hábil da sua ausência. Com 

efeito, não comparecendo a parte requerente a qualquer das audiências 

no âmbito dos juizados especiais, o processo deve ser extinto, nos termos 

do art. 51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Destarte, sendo o processo extinto com 

base no art. 51, I, da Lei 9.099/1995 a parte reclamante deve ser 

condenada ao pagamento das custas processuais, conforme se extrai da 

inteligência do enunciado 28 do Fonaje, in verbis: ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. Incontroverso que 

se a parte autora demonstrar a sua impossibilidade de comparecer a 

audiência de conciliação, o magistrado deve acatar o requerimento e 

determinar que seja designada nova sessão, o que não ocorreu no caso 

em tela, porquanto, não houve a efetiva comprovação decorrente da força 

maior, sendo medida que se impõe a extinção da ação. 5. Aliás este é o 

entendimento recente da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, 

verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: A parte Promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência em 

tempo hábil. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Acrescento, 

ainda, que o fato da parte recorrente se declarar pobre na forma da lei 

não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento das custas 

processuais. Não tendo ela comparecido à sessão de conciliação sem 

apresentar qualquer justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a 

extinção do processo com fundamento no artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, 

conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais. Pelo 

exposto, nego provimento ao recurso. Arcará a parte recorrente com o 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade jurídica de custeio das 

despesas do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da 

prescrição. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 357619220128110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2016, Publicado no DJE 

19/04/2016) 6. Frente ao exposto, consubstanciado no art. 51, I, da Lei 

9.099/1995, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Por 

consectário, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. 7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 8. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 9. 

Expeça-se o necessário. 10. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011272-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS AQUINO CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO AILTON DA CUNHA OAB - GO39787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. Determino o fim da suspensão 

determinada anteriormente. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência 

com indenização proposta pela promovente em face da promovida. A 

autora ingressou com AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde em síntese, alega que teve lançado 

cobrança indevida que jamais contratou qualquer serviço com o Réu. Em 

contestação a requerida em síntese, que a contratação é devida. Que agiu 

em exercício regular de seus direitos. Que o autor nunca procurou 

solução administrativa. Que não fez prova e por isso refuta danos e pede 

improcedência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, temos 

que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar as 

regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte autora. 

Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, imputando que 

a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal e que não realizou a relação 

negocial. Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo 

dever de cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de 

concessão de crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a 

empresa responde pelas consequências gravosas que causar a quem 

quer que seja, pela aplicável teoria do risco da atividade. No caso em 

apreço a ré não trouxe elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 

DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015)). RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - PLEITO 

DE MAJORAÇÃO PELA PARTE AUTORA E EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO 

OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PELA REQUERIDA - INEXISTÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DE INADIMPLEMENTO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO JUNTADA DE CONTRATO - DANO 

MORAL CARACTERIZADO - VALOR DESPROPORCIONAL - MAJORAÇÃO 

- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA PARTE AUTORA 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA PARTE REQUERIDA 

IMPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, uma vez que a transação não teria sido aprovada, incumbe 

ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. Imposição da regra da inversão do 

ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a 

contratação e o inadimplemento, sem os quais a inscrição é indevida e, 

portanto, gera dano moral in re ipsa. A pessoa jurídica sofre dano moral 

quando prejudicada a sua reputação perante terceiros com a negativação 

de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito gerando abalo à sua 

honra objetiva. Majoração do valor da indenização de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). (RI 1211/2013, DRA. LUCIA 

PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, Publicado 

no DJE 26/02/2014) Logo, comprovada que a inclusão foi indevida, 

acessando o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo 

causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso 

ocorreu em consequência da circunstância provada consubstanciada no 

referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Sobre devolução 

em dobro, temos que o consumidor tem direito à devolução em dobro do 

valor cobrado indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da 

cobrança. Essa é a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

para julgar casos que envolvam a aplicação do artigo 42 do Código de 

Defesa do Consumidor (CDC) que prevê essa cobrança, acrescida de 

juros e correção monetária. Senão Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA 

INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA 

PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição 

em dobro das quantias pagas indevidamente pelo consumidor exige a 

caracterização de má-fé do fornecedor de produtos ou serviços. 2. A 

verificação, no presente caso, da ocorrência de má-fé a justificar a 

devolução em dobro dos valores pagos a título de comissão de 

corretagem demanda o revolvimento da matéria fático-probatória. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. ((AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ) )) No caso concreto, não há que se 

ventilar essa hipótese, por não restar configurada a evidente má-fé. Além 

do mais a empresa pode ter sido vítima de estelionatários, o que não exime 

sua responsabilidade mas exime sua má-fé. Por fim, entendo que o valor 

dos danos arbitrados já compensarão acessando a parte compensatória 

do dano moral, já definido. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), cancelando todos seus efeitos 

de maneira ex tunc. b) por consequência da declaração anterior, 

determinado que a promovida imediatamente proceda o fim dos efeitos da 

cobrança de forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em até quinze 

dias se já não o tiver realizado, devendo, no mesmo prazo, se ainda não o 

tiver feito. c) condenar a promovida a pagar à autora, em razão do ato 

ilícito cometido, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano 

moral, devidamente atualizado desde o arbitramento, na forma da Sumula 

362 do STJ, e com incidência de juros de 1% a partir da citação válida. d) 
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rejeitar a condenação da requerida a devolver valores cobrados, em 

dobro, por não ter ficado caracterizada a má-fé da promovida, e pelos 

valores pequenos terem ficados a meu ver embutidos na parte 

compensatória do dano moral. Fica a parte condenada ciente de que, após 

o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 22 de Setembro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010396-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUSARA CASTRO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. Determino o fim da suspensão 

determinada anteriormente. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência 

com indenização proposta pela promovente em face da promovida. A 

autora ingressou com AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde em síntese, alega que teve lançado 

cobrança indevida que jamais contratou qualquer serviço com o Réu. Em 

contestação a requerida em síntese, que a contratação é devida. Que agiu 

em exercício regular de seus direitos. Que o autor nunca procurou 

solução administrativa. Que não fez prova e por isso refuta danos e pede 

improcedência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, temos 

que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar as 

regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte autora. 

Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, imputando que 

a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal e que não realizou a relação 

negocial. Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo 

dever de cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de 

concessão de crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a 

empresa responde pelas consequências gravosas que causar a quem 

quer que seja, pela aplicável teoria do risco da atividade. No caso em 

apreço a ré não trouxe elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 

DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015)). RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - PLEITO 

DE MAJORAÇÃO PELA PARTE AUTORA E EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO 

OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PELA REQUERIDA - INEXISTÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DE INADIMPLEMENTO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO JUNTADA DE CONTRATO - DANO 

MORAL CARACTERIZADO - VALOR DESPROPORCIONAL - MAJORAÇÃO 

- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA PARTE AUTORA 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA PARTE REQUERIDA 

IMPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, uma vez que a transação não teria sido aprovada, incumbe 

ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. Imposição da regra da inversão do 

ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a 

contratação e o inadimplemento, sem os quais a inscrição é indevida e, 

portanto, gera dano moral in re ipsa. A pessoa jurídica sofre dano moral 

quando prejudicada a sua reputação perante terceiros com a negativação 

de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito gerando abalo à sua 

honra objetiva. Majoração do valor da indenização de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). (RI 1211/2013, DRA. LUCIA 

PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, Publicado 

no DJE 26/02/2014) Logo, comprovada que a inclusão foi indevida, 

acessando o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo 

causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso 

ocorreu em consequência da circunstância provada consubstanciada no 

referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Sobre devolução 

em dobro, temos que o consumidor tem direito à devolução em dobro do 

valor cobrado indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da 

cobrança. Essa é a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

para julgar casos que envolvam a aplicação do artigo 42 do Código de 

Defesa do Consumidor (CDC) que prevê essa cobrança, acrescida de 

juros e correção monetária. Senão Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA 

INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA 

PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição 

em dobro das quantias pagas indevidamente pelo consumidor exige a 

caracterização de má-fé do fornecedor de produtos ou serviços. 2. A 

verificação, no presente caso, da ocorrência de má-fé a justificar a 

devolução em dobro dos valores pagos a título de comissão de 

corretagem demanda o revolvimento da matéria fático-probatória. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. ((AGRAVO 
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REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ) )) No caso concreto, não há que se 

ventilar essa hipótese, por não restar configurada a evidente má-fé. Além 

do mais a empresa pode ter sido vítima de estelionatários, o que não exime 

sua responsabilidade mas exime sua má-fé. Por fim, entendo que o valor 

dos danos arbitrados já compensarão acessando a parte compensatória 

do dano moral, já definido. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), cancelando todos seus efeitos 

de maneira ex tunc. b) por consequência da declaração anterior, 

determinado que a promovida imediatamente proceda o fim dos efeitos da 

cobrança de forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em até quinze 

dias se já não o tiver realizado, devendo, no mesmo prazo, se ainda não o 

tiver feito. c) condenar a promovida a pagar à autora, em razão do ato 

ilícito cometido, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano 

moral, devidamente atualizado desde o arbitramento, na forma da Sumula 

362 do STJ, e com incidência de juros de 1% a partir da citação válida. d) 

rejeitar a condenação da requerida a devolver valores cobrados, em 

dobro, por não ter ficado caracterizada a má-fé da promovida, e pelos 

valores pequenos terem ficados a meu ver embutidos na parte 

compensatória do dano moral. Fica a parte condenada ciente de que, após 

o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 22 de Setembro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000034-70.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOSE URBANO MACARIO 

DOS SANTOS Pólo Passivo: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. REVELIA Decreto a 

revelia da promovida com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do 

NCPC, pois apesar de devidamente citada, deixou de apresentar 

contestação. No entanto, considero que a revelia é relativa, tendo em vista 

que os fatos alegados na inicial serão considerados verdadeiros, salvo se 

o contrário resultar da convicção do juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, onde alega jamais ter possuído 

qualquer contrato com a ré. Destarte, a reclamada, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, como contrato assinado. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$6.000,00 (seis mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os 

efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o Reclamado BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A a pagar a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante JOSE URBANO 

MACARIO DOS SANTOS, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 
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(Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a debito em discussão neste processo. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000034-70.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOSE URBANO MACARIO 

DOS SANTOS Pólo Passivo: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. REVELIA Decreto a 

revelia da promovida com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do 

NCPC, pois apesar de devidamente citada, deixou de apresentar 

contestação. No entanto, considero que a revelia é relativa, tendo em vista 

que os fatos alegados na inicial serão considerados verdadeiros, salvo se 

o contrário resultar da convicção do juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, onde alega jamais ter possuído 

qualquer contrato com a ré. Destarte, a reclamada, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, como contrato assinado. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$6.000,00 (seis mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os 

efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o Reclamado BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A a pagar a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante JOSE URBANO 

MACARIO DOS SANTOS, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a debito em discussão neste processo. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011234-52.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT0015085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 
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preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência 

com indenização proposta pela promovente em face da promovida, 

fulcrada em diversas questões fáticas. Inarredável que o único pleito 

condenatório da parte autora é de indenização por danos morais e 

declaração de inexistência do débito. Na própria documentação acostada 

aos autos demonstra-se que a restrição apontada é posterior a outra de 

outra (s) empresa (s). Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, pois se trata de 

inscrição que não deu causa, imputando que a ação só pode ter ocorrido 

por ação ilegal da promovida. Entrementes, embora a restrição se 

demonstre indevida, é claro nos autos, pelo documento acostado, que 

além da restr ição que reputa i legí t ima, existe outra 

contemporânea/anterior, e nestes autos é impugnada especificamente a 

restrição posterior. Os tribunais vêm com massividade minimizando os 

efeitos da indústria do dano moral, eis que a indenização, um reflexo da 

responsabilidade civil, não pode ser fonte de enriquecimento indevido. 

Nesse sentido, é a súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Nota-se que o entendimento visa não contemplar com indenização aquele 

que já possui restrições ao crédito, porém é resguardado ao indivíduo o 

direito de ter retirado o apontamento indevido. Com efeito, ficou 

consolidado que aquele que já possui registro de mau pagador não pode 

sentir-se moralmente ofendido por uma nova inscrição. Veja a aplicação 

da súmula em comento na jurisprudência do Superior Tribunal de ; CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO 

USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS 

DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 385 DO STJ. 1. Ao 

consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de 

inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral 

indenizável, mas apenas o dever da empresa que cometeu o ato ilícito de 

suprimir aquela inscrição indevida. 2. O usuário não apresentou argumento 

novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em 

entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da 

Súmula n.º 385 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Terceira 

Turma, AgRg no AREsp 572343 / SP Agravo Regimental no Agravo em 

Recurso Especial 2014/0186958-2, Ministro Relator Moura Ribeiro, data do 

julgamento 02/12/2014, data da publicação 15/12/2014). Então os danos 

devem ser refutados e somente mantido o pleito da inexistência. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistente a dívida contestada, cancelando todos seus efeitos de maneira 

ex tunc. b) por consequência da declaração anterior, determinar que a 

promovida retire o nome da parte autora do cadastro de inadimplentes de 

forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em até quinze dias se já não 

o tiver realizado. c) rejeitar em relação a promovida pretensão a título de 

danos morais, em razão do autor deter comprovadamente outros registros 

desabonadores em cadastro de inadimplentes, seguindo orientação da 

Sumula 385 do STJ. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 24 de 

Setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011234-52.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT0015085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência 

com indenização proposta pela promovente em face da promovida, 

fulcrada em diversas questões fáticas. Inarredável que o único pleito 

condenatório da parte autora é de indenização por danos morais e 

declaração de inexistência do débito. Na própria documentação acostada 

aos autos demonstra-se que a restrição apontada é posterior a outra de 

outra (s) empresa (s). Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, pois se trata de 

inscrição que não deu causa, imputando que a ação só pode ter ocorrido 

por ação ilegal da promovida. Entrementes, embora a restrição se 

demonstre indevida, é claro nos autos, pelo documento acostado, que 

além da restr ição que reputa i legí t ima, existe outra 

contemporânea/anterior, e nestes autos é impugnada especificamente a 

restrição posterior. Os tribunais vêm com massividade minimizando os 

efeitos da indústria do dano moral, eis que a indenização, um reflexo da 

responsabilidade civil, não pode ser fonte de enriquecimento indevido. 

Nesse sentido, é a súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Nota-se que o entendimento visa não contemplar com indenização aquele 

que já possui restrições ao crédito, porém é resguardado ao indivíduo o 

direito de ter retirado o apontamento indevido. Com efeito, ficou 

consolidado que aquele que já possui registro de mau pagador não pode 

sentir-se moralmente ofendido por uma nova inscrição. Veja a aplicação 

da súmula em comento na jurisprudência do Superior Tribunal de ; CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO 

USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS 

DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 385 DO STJ. 1. Ao 

consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de 

inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral 

indenizável, mas apenas o dever da empresa que cometeu o ato ilícito de 

suprimir aquela inscrição indevida. 2. O usuário não apresentou argumento 

novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em 

entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da 

Súmula n.º 385 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Terceira 

Turma, AgRg no AREsp 572343 / SP Agravo Regimental no Agravo em 

Recurso Especial 2014/0186958-2, Ministro Relator Moura Ribeiro, data do 

julgamento 02/12/2014, data da publicação 15/12/2014). Então os danos 

devem ser refutados e somente mantido o pleito da inexistência. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistente a dívida contestada, cancelando todos seus efeitos de maneira 

ex tunc. b) por consequência da declaração anterior, determinar que a 

promovida retire o nome da parte autora do cadastro de inadimplentes de 
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forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em até quinze dias se já não 

o tiver realizado. c) rejeitar em relação a promovida pretensão a título de 

danos morais, em razão do autor deter comprovadamente outros registros 

desabonadores em cadastro de inadimplentes, seguindo orientação da 

Sumula 385 do STJ. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 24 de 

Setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011164-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR BRANDLI BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência 

com indenização proposta pela promovente em face da promovida. Alega 

em síntese o autor que foi vítima de operação ilícita, tendo sua linha de 

anos indevidamente cancelada, havendo defeito na prestação do serviço. 

Pleiteia a inexistência, manutenção da linha e condenação em danos 

morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não houve a 

inscrição e que se o autor nunca procurou solução administrativa e que 

sofreu apenas mero aborrecimento. Que não fez prova e por isso Refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que teve sua linha 

indevidamente cortada, não possuindo nenhuma situação de sua parte 

que possa ter ensejado tal deslinde. Ora, a parte reclamada sem nenhuma 

dúvida é responsável pelo dever de cautela e de verificar eventual falha 

em seu sistema de concessão de crédito e inscrição de dívida. 

Ressalte-se mais que a empresa responde pelas consequências 

gravosas que causar a quem quer que seja, pela aplicável teoria do risco 

da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe elementos de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade das dívidas. 

Assim, não comprovada a legitimidade da ação da promovida, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe, bem como o 

reestabelecimento ao devido statos quo ante. Mesma razão que se usa 

para manutenção da linha. Vejamos jurisprudência no sentido: 

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. DANOS MORAIS. CANCELAMENTO INDEVIDO 

DA LINHA TELEFÔNICA. Ocorrência. Alegando a Autora não ter solicitado 

o cancelamento da linha telefônica, cabia à Ré a comprovação de tal 

solicitação, sob pena de se imputar à parte autora a produção de prova 

negativa. Não comprovação, pela Ré, do cancelamento. DANOS MORAIS. 

Existência. O cancelamento indevido dos serviços de telefonia fixa 

extrapola o mero dissabor em vista das necessidades da vida moderna e 

do óbice injustificado e ilegítimo de comunicação. REDUÇÃO DO VALOR 

ARBITRADO. Impossibilidade. Arbitramento do valor de indenização a título 

de danos morais no montante de R$ 4.000,00, de acordo com os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, observadas as peculiaridades da 

lide. MULTA DIÁRIA. Possibilidade. Multa coercitiva que tem a finalidade de 

compelir o devedor ao cumprimento da medida deferida. REDUÇÃO. 

Impossibilidade. Hipótese em que o valor fixado não se mostra excessivo e 

está pautado nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Decisão 

mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDO. 22.09.2015. 

T J - S P  -  A p e l a ç ã o  A P L  4 0 0 2 5 4 0 6 6 2 0 1 3 8 2 6 0 0 1 1  S P 

4002540-66.2013.8.26.0011 (TJ-SP) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. CANCELAMENTO 

INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA E INTERNET. DEMONSTRAÇÃO DE 

PAGAMENTOS EM DIA. PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. O autor teve sua linhatelefônica e de internet 

canceladas indevidamente, em razão de débitos quitados. Mesmo após 

sucessivas reclamações, direcionadas, inclusive à Anatel, não logrou 

êxito em solver o problema. Não pode utilizar o serviço contratado e pago, 

por diversos períodos. Requereu indenização por danos morais e o 

restabelecimento da linha telefônica, inclusive em sede liminar. Danos 

morais configurados, pois comprovada a pretensão resistida na via 

administrativa. Conduta do réu de desprezo e desconsideração para com 

o consumidor que deve ser rechaçada. Quantum indenizatório fixado em 

R$ 7.000,00 que merece redução para R$ 3.000,00, para adequação ao 

caso concreto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005016894, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 27/08/2014) Logo, 

comprovada que houve defeito na prestação do serviço, acessando o 

dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) 

contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc. b) 

condenar a promovida a pagar à autora, em razão do ato ilícito cometido, a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ,a título de dano moral, 

devidamente atualizado desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do 

STJ. c) determinar, em forma de obrigação de fazer, que a promovida 

mantenha a linha da parte autora, qual seja 66 99210 8686, no plano 

idêntico ao de quando foi cortada, assim como solicitado na peça de 

ingresso, disponibilizando a mesma efetivamente no prazo de 15 dias, sob 

pena de astreinte de R$ 500,00 ao dia, até o limite do teto desta esfera. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 24 de Setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 
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da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011164-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR BRANDLI BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência 

com indenização proposta pela promovente em face da promovida. Alega 

em síntese o autor que foi vítima de operação ilícita, tendo sua linha de 

anos indevidamente cancelada, havendo defeito na prestação do serviço. 

Pleiteia a inexistência, manutenção da linha e condenação em danos 

morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não houve a 

inscrição e que se o autor nunca procurou solução administrativa e que 

sofreu apenas mero aborrecimento. Que não fez prova e por isso Refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que teve sua linha 

indevidamente cortada, não possuindo nenhuma situação de sua parte 

que possa ter ensejado tal deslinde. Ora, a parte reclamada sem nenhuma 

dúvida é responsável pelo dever de cautela e de verificar eventual falha 

em seu sistema de concessão de crédito e inscrição de dívida. 

Ressalte-se mais que a empresa responde pelas consequências 

gravosas que causar a quem quer que seja, pela aplicável teoria do risco 

da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe elementos de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade das dívidas. 

Assim, não comprovada a legitimidade da ação da promovida, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe, bem como o 

reestabelecimento ao devido statos quo ante. Mesma razão que se usa 

para manutenção da linha. Vejamos jurisprudência no sentido: 

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. DANOS MORAIS. CANCELAMENTO INDEVIDO 

DA LINHA TELEFÔNICA. Ocorrência. Alegando a Autora não ter solicitado 

o cancelamento da linha telefônica, cabia à Ré a comprovação de tal 

solicitação, sob pena de se imputar à parte autora a produção de prova 

negativa. Não comprovação, pela Ré, do cancelamento. DANOS MORAIS. 

Existência. O cancelamento indevido dos serviços de telefonia fixa 

extrapola o mero dissabor em vista das necessidades da vida moderna e 

do óbice injustificado e ilegítimo de comunicação. REDUÇÃO DO VALOR 

ARBITRADO. Impossibilidade. Arbitramento do valor de indenização a título 

de danos morais no montante de R$ 4.000,00, de acordo com os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, observadas as peculiaridades da 

lide. MULTA DIÁRIA. Possibilidade. Multa coercitiva que tem a finalidade de 

compelir o devedor ao cumprimento da medida deferida. REDUÇÃO. 

Impossibilidade. Hipótese em que o valor fixado não se mostra excessivo e 

está pautado nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Decisão 

mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDO. 22.09.2015. 

T J - S P  -  A p e l a ç ã o  A P L  4 0 0 2 5 4 0 6 6 2 0 1 3 8 2 6 0 0 1 1  S P 

4002540-66.2013.8.26.0011 (TJ-SP) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. CANCELAMENTO 

INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA E INTERNET. DEMONSTRAÇÃO DE 

PAGAMENTOS EM DIA. PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. O autor teve sua linhatelefônica e de internet 

canceladas indevidamente, em razão de débitos quitados. Mesmo após 

sucessivas reclamações, direcionadas, inclusive à Anatel, não logrou 

êxito em solver o problema. Não pode utilizar o serviço contratado e pago, 

por diversos períodos. Requereu indenização por danos morais e o 

restabelecimento da linha telefônica, inclusive em sede liminar. Danos 

morais configurados, pois comprovada a pretensão resistida na via 

administrativa. Conduta do réu de desprezo e desconsideração para com 

o consumidor que deve ser rechaçada. Quantum indenizatório fixado em 

R$ 7.000,00 que merece redução para R$ 3.000,00, para adequação ao 

caso concreto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005016894, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 27/08/2014) Logo, 

comprovada que houve defeito na prestação do serviço, acessando o 

dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) 

contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc. b) 

condenar a promovida a pagar à autora, em razão do ato ilícito cometido, a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ,a título de dano moral, 

devidamente atualizado desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do 

STJ. c) determinar, em forma de obrigação de fazer, que a promovida 

mantenha a linha da parte autora, qual seja 66 99210 8686, no plano 

idêntico ao de quando foi cortada, assim como solicitado na peça de 

ingresso, disponibilizando a mesma efetivamente no prazo de 15 dias, sob 

pena de astreinte de R$ 500,00 ao dia, até o limite do teto desta esfera. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 24 de Setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FERNANDES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL PRAJNATARA BALBINO DA SILVA OAB - MT0020340A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) RAPHAEL 

PRAJNATARA BALBINO DA SILVA - MT0020340A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 29/09/2017 Hora: 16h (MT), 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON PORTELLA FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). Por fim, declaro para as finalidade 

do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 3º 

c/c 51, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito. Que seja revogado os efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Que seja Condenada a parte autora ao 

pagamento das custas processuais em face do disposto no artigo 51, § 

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Agosto 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011246-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS OAB - MT0018132A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D V D INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT0018030A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando defeito na prestação de serviço, por defeitos na impressora que 

comprou depois de uma ano e quatro meses. Pede danos morais e 

materiais. Em contestação, a requerida, em síntese, alega que o autor não 

fez prova dos danos, menciona que existe ilegitimidade ativa, que não 

existe nenhuma garantia para cobertura e por fim faz pedido contraposto. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Tenho que 

analisando detidamente os autos, tenho que razão não assiste ao 

promovente. O (a) autor (a) alega defeito na prestação do serviço, mas 

não junta documentos que evidenciam sua formula. Ao apontar que existe 

direito de garantia que o ampare, realmente não dá guarida e justificativa 

com prova de algum fator que tenha extendido a garantia por mais prazo 

que o legal ou contratual, de modo que sua própria narrativa na peça de 

ingresso não deixa dúvida quanto a perda de qualquer interregno de 

garantia. Outro ponto é que realmente as notas fiscais deixam claro que a 

compra foi feito por terceiro, não apontando na peça de ingresso o motivo 

dessa compra oblíqua e mais ainda não fazendo prova pré-constituida de 

uma situação delicada transferindo todo esforço probatório ao juízo, o que 

é inadmitido, sobretudo neste sistema processual singelo. Não traz 

nenhuma prova também que tenha tentado resolver a questão de forma 

administrativa. Ante a absoluta falta de provas, e a manifesta inadequação 

da fórmula eleita, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. O pedido contraposto não merece guarida, pois não existe prova de 

como a situação do processo tenha afetado o patrimônio imaterial da 

empresa, que somente é tutelado em ocasiões bem específicas, e nas 

relações de consumo somente aplicável quando cabalmente comprovado 

a afetação de sua credibilidade, tratativa de sua honra objetiva (que se 

liga ao lastro patrimonial, essência existencial da pessoa jurídica que é 

uma ficção jurídica personalizada (teoria de savigny). Jurisprudência 

assim demonstra posição: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE AVES. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. 

NECESSIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DA PERDA DE CREDIBILIDADE NO 

ÂMBITO COMERCIAL. 1. A pessoa jurídica pode ser objeto de dano moral, 

nos termos da Súmula 227/STJ. Para isso, contudo, é necessária violação 

de sua honra objetiva, ou seja, de sua imagem e boa fama, sem o que não 

é caracterizada a suposta lesão. 2. No caso, do acórdão recorrido não se 

pode extrair qualquer tipo de perda à credibilidade da sociedade 
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empresária no âmbito comercial, mas apenas circunstâncias alcançáveis 

pela ideia de prejuízo, dano material. Assim, descabida a fixação de dano 

moral na hipótese. 3. Recurso especial provido. RECURSO ESPECIAL REsp 

1370126 PR 2013/0047525-4 (STJ) Além do mais, não cabendo 

condenação em honorários nem sucumbência neste sistema processual, o 

pedido contraposto assume um tom de ofensa ao sacro direito 

constitucional de ação, o que não deve ser fomentado. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Rejeito o pedido contraposto pelas deduções e 

alegações alhures expostas. Sem custas e honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 22 de Setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011070-63.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CACY HONE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NAPOLIS COSTA OAB - MT0015569A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASTEMP WHIRLPOOL S/A (REQUERIDO)

ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNIS MACHADO DA SILVEIRA OAB - MT0005752A-O (ADVOGADO)

HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO OAB - MT0010095A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo de 

execução cumpriu o seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO 

INTEGRALMENTE PAGO - ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Verificando-se dos autos que os valores 

executados já foram integralmente pagos pela executada, há que ser 

mantida a sentença que extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, 

I, do CPC.- (Ap 71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 

19/02/2015) Não havendo mais interesse processual e concretizado 

pagamento, o processo integralizou a completa entrega da prestação 

jurisdicional, o que lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, comprovado adimplemento do objeto imediato do 

processo, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em 

virtude do pagamento do débito, com base no art. 924, I do Novo Código de 

Processo Civil. Proceda o imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, da 

Lei nº 9.099/95, com as cautelas de praxe. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos, tomando as 

devidas providencia, enviando oficio se for o caso. Sem condenação de 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 22 de Setembro 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011070-63.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CACY HONE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NAPOLIS COSTA OAB - MT0015569A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASTEMP WHIRLPOOL S/A (REQUERIDO)

ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNIS MACHADO DA SILVEIRA OAB - MT0005752A-O (ADVOGADO)

HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO OAB - MT0010095A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo de 

execução cumpriu o seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO 

INTEGRALMENTE PAGO - ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Verificando-se dos autos que os valores 

executados já foram integralmente pagos pela executada, há que ser 

mantida a sentença que extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, 

I, do CPC.- (Ap 71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 

19/02/2015) Não havendo mais interesse processual e concretizado 

pagamento, o processo integralizou a completa entrega da prestação 

jurisdicional, o que lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, comprovado adimplemento do objeto imediato do 

processo, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em 

virtude do pagamento do débito, com base no art. 924, I do Novo Código de 

Processo Civil. Proceda o imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, da 

Lei nº 9.099/95, com as cautelas de praxe. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos, tomando as 

devidas providencia, enviando oficio se for o caso. Sem condenação de 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 22 de Setembro 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011070-63.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CACY HONE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NAPOLIS COSTA OAB - MT0015569A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASTEMP WHIRLPOOL S/A (REQUERIDO)

ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNIS MACHADO DA SILVEIRA OAB - MT0005752A-O (ADVOGADO)

HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO OAB - MT0010095A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 
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compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo de 

execução cumpriu o seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO 

INTEGRALMENTE PAGO - ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Verificando-se dos autos que os valores 

executados já foram integralmente pagos pela executada, há que ser 

mantida a sentença que extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, 

I, do CPC.- (Ap 71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 

19/02/2015) Não havendo mais interesse processual e concretizado 

pagamento, o processo integralizou a completa entrega da prestação 

jurisdicional, o que lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, comprovado adimplemento do objeto imediato do 

processo, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em 

virtude do pagamento do débito, com base no art. 924, I do Novo Código de 

Processo Civil. Proceda o imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, da 

Lei nº 9.099/95, com as cautelas de praxe. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos, tomando as 

devidas providencia, enviando oficio se for o caso. Sem condenação de 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 22 de Setembro 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ABADIA DE OLIVEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que a parte promovente desistiu. Inicialmente 

convém frisar que a desistência nesta esfera é inoponível, privilegiando o 

interesse de agir e autonomia da vontade do autor, em contrapartida da 

simplicidade das causas, e por isso independe da anuência da outra parte. 

Esse é o estampado no enunciado do FONAJE que se arrola: ENUNCIADO 

90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ). Confirma a assertiva a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. DESISTÊNCIA. DISPENSA DE ANUÊNCIA DO RÉU. ENUNCIADO Nº 90 

DO FONAJE. EXTINÇÃO DE FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1 - 

ACÓRDÃO ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 

46 DA LEI 9.099 /1995 E ART. 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO 

INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E 

TEMPESTIVO. 2 - DESISTÊNCIA DO PEDIDO, SEM ANUÊNCIA DO RÉU. 

ENUNCIADO Nº 90 DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - FONAJE: "A DESISTÊNCIA DO AUTOR, MESMO SEM ANUÊNCIA 

DO RÉU JÁ CITADO, IMPLICARÁ NA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, AINDA QUE TAL ATO SE DÊ EM AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO". NO PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS NÃO SE APLICA A NORMA INSCULPIDA NO ART. 267 , § 4º , 

DO CPC , QUE EXIGE ANUÊNCIA DO RÉU PARA DESISTÊNCIA DA AÇÃO 

QUANDO JÁ OFERECIDA RESPOSTA. PRECEDENTES DESTA TURMA 

(ACÓRDÃO N.633984, 20120110613993ACJ, RELATOR: ISABEL PINTO, 2ª 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, 

DATA DE JULGAMENTO: 09/10/2012, PUBLICADO NO DJE: 19/11/2012. 

PÁG.: 366). 3 - RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. ((Apelacao 

C ive l  do  Ju izado Espec ia l  ACJ  20120710232749  DF 

0023274-83.2012.8.07.0007 (TJ-DF)).  Anote-se,  a inda,  que 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária e 

não incide nas circunstâncias em que há regramento específico na 

referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o art. 267, §1º, 

do citado Diploma processual, o qual exige a intimação pessoal das partes 

para que seja extinto o processo por abandono da causa. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que a situação atual do presente 

processo permite a extinção com fundamento nos dispositivos 

retrocitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, 

promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Que seja revogado 

os efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. 

Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 

40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 22 de Setembro de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010662-33.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOMAR DE CASTRO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA FULLIN DE CASTRO OAB - MT0020273A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES LTDA - EPP (REQUERIDO)

A. GOMES BELLAN - ME (REQUERIDO)

 

1. Após detida análise dos autos, nota-se que as pretensões reparatórias 

aneladas pela parte autora estão aparentemente prescritas, assim sendo, 

nos termos do art. 487, parágrafo único, do CPC, intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste quanto a hipotética 

possibilidade de reconhecimento da prescrição. 2. Ultrapassado o aludido 

prazo, aloque os autos na caixa de sentença. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora, por meio do seu advogado, Dr. Advogado do(a) 

REQUERENTE: EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - MT0015984A (adv. 

da parte promovente), para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 30/08/2017 Hora: 13:40/MT , sob pena de contumácia 

e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELCY DE JESUS MARQUES MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu advogado EDILZETE GOMES 

MORAIS DE ABREU - MT0015984A para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 28/08/2017 Hora: 13:00 (MT) , sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE SOUSA DO AMARAL CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu advogado EDILZETE GOMES 

MORAIS DE ABREU - MT0015984A para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 16/08/2017 Hora: 10:00 (MT) , sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELCY DE JESUS MARQUES MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000437-39.2017.811.0004 Pólo Ativo: NELCY DE JESUS 

MARQUES MEDRADO Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000427-92.2017.811.0004 Pólo Ativo: RENE DE SOUSA DO 

AMARAL CARVALHO Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 
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DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000441-76.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOAQUIM MARTINS DE 

ALMEIDA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 266 de 1523



artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu advogado EDILZETE GOMES 

MORAIS DE ABREU - MT0015984A para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 25/08/2017 Hora: 12:20 (MT) , sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000283-21.2017.811.0004 Pólo Ativo: VALDECY FERREIRA DA 

COSTA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000283-21.2017.811.0004 Pólo Ativo: VALDECY FERREIRA DA 

COSTA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 
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demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011218-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MOREIRA HELRIGH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pelo 

promovente em face da promovida, onde a parte autora alega em síntese 

que houve defeito na prestação do serviço por parte da requerida, 

apontando que adquiriu produto defeituoso. Solicita ainda danos morais e 

materiais. Em contestação a requerida, em síntese, aponta que o defeito 

foi ocasionado por mau uso da motocicleta, que teria certamente reduzido 

a marcha em alta velociade. Refuta danos e pede improcedência. Indo 

para os contornos decisivos, em primeiro lugar, temos que a relação é 

evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar as regras do CDC, 

especialmente para considerar a inversão do ônus da prova como direito 

subjetivo do autor, aplicando as devidas consequências. Pois bem. 

Definida estas questões precisamos examinar dentre as provas do 

caderno processual e argumentos a configuração do ato ilícito, do nexo de 

causalidade e a comprovação do dano. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. A parte autora comprova satisfatoriamente a 

compra do produto e a apresentação de defeito. A ré, por sua vez, não 

trouxe elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

inexistência de sua responsabilidade. Logo, existindo um lastro probatório 

suficiente pela parte autora, e a mingua de outros documentos que 

isentem a requerida, tenho que o defeito na prestação de serviço deve ser 

reparado. Referente aos danos materiais, tenho que devem ser fixados no 

valor do reparo, que de acordo com comprovante dos autos foi a monta de 

R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais). Assim ficam definidos a esta 

patamar. Sobre os danos morais, em vista do evidente defeito na 

prestação do serviço, o que é um ilícito consumerista, entendo que devem 

ser procedidos. Neste passo, temos que o substantivo Civil impõe àquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 

927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 
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benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, acessando 

especialmente a parte educativa e compensatória da natureza do dano 

moral. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 

489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar defeito na prestação de 

serviço. b) condenar a promovida a pagar à parte autora, em razão do ato 

ilícito consumerista cometido, a quantia de R$ 850,00 (oitocentos e 

cinquenta reais),a título de dano material, devidamente atualizado pelo INPC 

desde o pagamento / desembolso, e com juros de 1% a partir da citação 

válida. c) condenar as promovidas a pagarem, solidariamente, a pagar à 

parte autora, em razão do ato ilícito consumerista cometido, a quantia de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais) ,a título de dano moral, devidamente atualizado 

desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

25 de Setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011218-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MOREIRA HELRIGH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pelo 

promovente em face da promovida, onde a parte autora alega em síntese 

que houve defeito na prestação do serviço por parte da requerida, 

apontando que adquiriu produto defeituoso. Solicita ainda danos morais e 

materiais. Em contestação a requerida, em síntese, aponta que o defeito 

foi ocasionado por mau uso da motocicleta, que teria certamente reduzido 

a marcha em alta velociade. Refuta danos e pede improcedência. Indo 

para os contornos decisivos, em primeiro lugar, temos que a relação é 

evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar as regras do CDC, 

especialmente para considerar a inversão do ônus da prova como direito 

subjetivo do autor, aplicando as devidas consequências. Pois bem. 

Definida estas questões precisamos examinar dentre as provas do 

caderno processual e argumentos a configuração do ato ilícito, do nexo de 

causalidade e a comprovação do dano. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. A parte autora comprova satisfatoriamente a 

compra do produto e a apresentação de defeito. A ré, por sua vez, não 

trouxe elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

inexistência de sua responsabilidade. Logo, existindo um lastro probatório 

suficiente pela parte autora, e a mingua de outros documentos que 

isentem a requerida, tenho que o defeito na prestação de serviço deve ser 

reparado. Referente aos danos materiais, tenho que devem ser fixados no 

valor do reparo, que de acordo com comprovante dos autos foi a monta de 

R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais). Assim ficam definidos a esta 

patamar. Sobre os danos morais, em vista do evidente defeito na 

prestação do serviço, o que é um ilícito consumerista, entendo que devem 

ser procedidos. Neste passo, temos que o substantivo Civil impõe àquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 

927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, acessando 

especialmente a parte educativa e compensatória da natureza do dano 

moral. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 

489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar defeito na prestação de 

serviço. b) condenar a promovida a pagar à parte autora, em razão do ato 

ilícito consumerista cometido, a quantia de R$ 850,00 (oitocentos e 

cinquenta reais),a título de dano material, devidamente atualizado pelo INPC 

desde o pagamento / desembolso, e com juros de 1% a partir da citação 

válida. c) condenar as promovidas a pagarem, solidariamente, a pagar à 

parte autora, em razão do ato ilícito consumerista cometido, a quantia de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais) ,a título de dano moral, devidamente atualizado 

desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

25 de Setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011344-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEURALDO LISBOA SILVA (EXECUTADO)

AURICELIA DE ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A para 

que manifeste acerca da certidão do oficial de justiça juntada aos autos, 

no prazo de 05 dias, sob pena extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011332-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTON FARIA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando defeito na prestação de serviço, por mudança de categoria em 

sua conta de água. Pede danos morais. Em contestação a requeridas, em 

síntese, alega que o autor não fez prova dos danos, menciona que 

prestou efetivamente os serviços. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho 

que razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega defeito na 

prestação do serviço, mas não junta documentos que evidenciam sua 

formula. Não traz nenhuma prova também que tenha tentado resolver a 

questão de forma administrativa. Ante a absoluta falta de provas, e a 

manifesta inadequação da fórmula eleita, a improcedência é o único 

caminho que a ação pode tomar. Finalizando o ímpeto decisório, declaro 

para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Que sejam revogados eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Setembro de 2017. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011332-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTON FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando defeito na prestação de serviço, por mudança de categoria em 

sua conta de água. Pede danos morais. Em contestação a requeridas, em 

síntese, alega que o autor não fez prova dos danos, menciona que 

prestou efetivamente os serviços. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho 

que razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega defeito na 

prestação do serviço, mas não junta documentos que evidenciam sua 

formula. Não traz nenhuma prova também que tenha tentado resolver a 

questão de forma administrativa. Ante a absoluta falta de provas, e a 

manifesta inadequação da fórmula eleita, a improcedência é o único 

caminho que a ação pode tomar. Finalizando o ímpeto decisório, declaro 

para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Que sejam revogados eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Setembro de 2017. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011348-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDA FERREIRA DA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A para 

que manifeste acerca da certidão do oficial de justiça juntada aos autos, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVALDO ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu advogado EDILZETE GOMES 

MORAIS DE ABREU - MT0015984A para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 30/08/2017 Hora: 08:20 (MT) , sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVAN FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente, por meio de seu Advogado EDILZETE 

GOMES MORAIS DE ABREU - MT0015984A para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 29/08/2017 Hora: 08:20 

(Horário de MT) , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 8010574-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNE CRISTINE SANTANA SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A para 

que manifeste nos autos acerca da certidão do oficial de justiça juntada 

aos autos, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVAN FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000285-88.2017.811.0004 Pólo Ativo: JEOVAN FERREIRA DA 

SILVA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVAN FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000285-88.2017.811.0004 Pólo Ativo: JEOVAN FERREIRA DA 

SILVA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 
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provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012883-86.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIA CASSOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida, sobretudo porque interposto de forma 

completamente intempestiva. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da 

Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. A 

propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de declaração na 

lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença 

ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. (Vide 

Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo único. Os erros materiais 

podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão 

interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da 

ciência da decisão. Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os 

embargos de declaração suspenderão o prazo para recurso. (Vide Lei nº 

13.105, de 2015) (Vigência) O prazo para interposição de qualquer 

expediente que se insurge contra o julgamento da Turma Recursal começa 

a fluir da data do julgamento conforme se lê do enunciado do FONAJE 

abaixo: ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma 

Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luis/MA). Ante 

o exposto, de acordo com as razões da embargante, deve não ser 

acolhido os embargos de declaração, e rejeitados com fundamento no 

artigo 48 da Lei 9.099/95. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

SUGESTIONO SEJA DESACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO e rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por 

ser completamente intempestivos, mantendo a sentença atacada por seus 

próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição para os efeitos do 

art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de 

Agosto de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010171-94.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO TEIXEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT0014184A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE POLARI FONSECA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 
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único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 31 de Agosto de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010694-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA VITÓRIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVALDO SOUZA SANTOS OAB - GO41017 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. indefiro a suspensão por ser procedimento completamente 

contrário ao rito e princípios desta esfera, devendo a parte pedir o 

desarquivamento e executar o acordo que deterá efeitos semelhantes. 4. 

DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I e III, b, do Novo 

Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 9.099/95, 

SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as partes e 

JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Setembro de 2017. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011170-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SEGATT BROCHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO OAB - SP195383 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada desafia dilação 

probatória, razão pela qual incide na incompetência em razão da matéria 

por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 25 de Setembro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011214-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIONES MENDES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência 

com indenização proposta pela promovente em face da promovida. Alega 

em síntese o autor que foi vítima de operação ilícita, tendo sua linha de 

anos indevidamente cancelada, havendo defeito na prestação do serviço. 

Pleiteia a inexistência, manutenção da linha e condenação em danos 

morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não houve a 

inscrição e que se o autor nunca procurou solução administrativa e que 

sofreu apenas mero aborrecimento. Que não fez prova e por isso Refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que teve sua linha 

indevidamente cortada, não possuindo nenhuma situação de sua parte 

que possa ter ensejado tal deslinde. Ora, a parte reclamada sem nenhuma 

dúvida é responsável pelo dever de cautela e de verificar eventual falha 

em seu sistema de concessão de crédito e inscrição de dívida. 

Ressalte-se mais que a empresa responde pelas consequências 

gravosas que causar a quem quer que seja, pela aplicável teoria do risco 

da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe elementos de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade das dívidas. 

Assim, não comprovada a legitimidade da ação da promovida, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe, bem como o 
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reestabelecimento ao devido statos quo ante. Mesma razão que se usa 

para manutenção da linha. Vejamos jurisprudência no sentido: 

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. DANOS MORAIS. CANCELAMENTO INDEVIDO 

DA LINHA TELEFÔNICA. Ocorrência. Alegando a Autora não ter solicitado 

o cancelamento da linha telefônica, cabia à Ré a comprovação de tal 

solicitação, sob pena de se imputar à parte autora a produção de prova 

negativa. Não comprovação, pela Ré, do cancelamento. DANOS MORAIS. 

Existência. O cancelamento indevido dos serviços de telefonia fixa 

extrapola o mero dissabor em vista das necessidades da vida moderna e 

do óbice injustificado e ilegítimo de comunicação. REDUÇÃO DO VALOR 

ARBITRADO. Impossibilidade. Arbitramento do valor de indenização a título 

de danos morais no montante de R$ 4.000,00, de acordo com os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, observadas as peculiaridades da 

lide. MULTA DIÁRIA. Possibilidade. Multa coercitiva que tem a finalidade de 

compelir o devedor ao cumprimento da medida deferida. REDUÇÃO. 

Impossibilidade. Hipótese em que o valor fixado não se mostra excessivo e 

está pautado nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Decisão 

mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDO. 22.09.2015. 

T J - S P  -  A p e l a ç ã o  A P L  4 0 0 2 5 4 0 6 6 2 0 1 3 8 2 6 0 0 1 1  S P 

4002540-66.2013.8.26.0011 (TJ-SP) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. CANCELAMENTO 

INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA E INTERNET. DEMONSTRAÇÃO DE 

PAGAMENTOS EM DIA. PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. O autor teve sua linhatelefônica e de internet 

canceladas indevidamente, em razão de débitos quitados. Mesmo após 

sucessivas reclamações, direcionadas, inclusive à Anatel, não logrou 

êxito em solver o problema. Não pode utilizar o serviço contratado e pago, 

por diversos períodos. Requereu indenização por danos morais e o 

restabelecimento da linha telefônica, inclusive em sede liminar. Danos 

morais configurados, pois comprovada a pretensão resistida na via 

administrativa. Conduta do réu de desprezo e desconsideração para com 

o consumidor que deve ser rechaçada. Quantum indenizatório fixado em 

R$ 7.000,00 que merece redução para R$ 3.000,00, para adequação ao 

caso concreto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005016894, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 27/08/2014) Logo, 

comprovada que houve defeito na prestação do serviço, acessando o 

dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) 

contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc. b) 

condenar a promovida a pagar à autora, em razão do ato ilícito cometido, a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ,a título de dano moral, 

devidamente atualizado desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do 

STJ. c) determinar, em forma de obrigação de fazer, que a promovida 

mantenha a linha da parte autora, qual seja 66 99210-2002, no plano 

idêntico ao de quando foi cortada, assim como solicitado na peça de 

ingresso, disponibilizando a mesma efetivamente no prazo de 15 dias, sob 

pena de astreinte de R$ 500,00 ao dia, até o limite do teto desta esfera. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 17 de Setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011408-95.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR CORDEIRO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVALDO PEREIRA DA SILVA OAB - MT12552/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. Determino o fim da suspensão 

determinada anteriormente. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência 

com indenização proposta pela promovente em face da promovida. A 

autora ingressou com AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde em síntese, alega que teve lançado 

cobrança indevida que jamais contratou serviço com a ré na forma que 

estava sendo descontada. Em contestação a requerida em síntese, que a 

contratação é devida. Que agiu em exercício regular de seus direitos. Que 

o autor nunca procurou solução administrativa. Que não fez prova e por 

isso refuta danos e pede improcedência. Indo para os contornos 

decisivos, em primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. 

Portanto entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para 

considerar a inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, 

aplicando as devidas consequências. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste 

parcial assiste à parte autora. Validamente, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que as 

dívidas são indevidas, imputando que a ação só pode ter ocorrido por 

atitude ilegal e que não realizou a relação negocial. Ora, a parte reclamada 

sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de cautela e de verificar 

eventual falha em seu sistema de concessão de crédito e inscrição de 

dívida. Ressalte-se mais que a empresa responde pelas consequências 

gravosas que causar a quem quer que seja, pela aplicável teoria do risco 

da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe elementos de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade das dívidas. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança/inscrição, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Vejamos 

jurisprudência no sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA 

DÍVIDA POR PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO 

GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, 

DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 
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jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015)). RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - PLEITO 

DE MAJORAÇÃO PELA PARTE AUTORA E EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO 

OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PELA REQUERIDA - INEXISTÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DE INADIMPLEMENTO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO JUNTADA DE CONTRATO - DANO 

MORAL CARACTERIZADO - VALOR DESPROPORCIONAL - MAJORAÇÃO 

- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA PARTE AUTORA 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA PARTE REQUERIDA 

IMPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, uma vez que a transação não teria sido aprovada, incumbe 

ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. Imposição da regra da inversão do 

ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a 

contratação e o inadimplemento, sem os quais a inscrição é indevida e, 

portanto, gera dano moral in re ipsa. A pessoa jurídica sofre dano moral 

quando prejudicada a sua reputação perante terceiros com a negativação 

de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito gerando abalo à sua 

honra objetiva. Majoração do valor da indenização de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). (RI 1211/2013, DRA. LUCIA 

PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, Publicado 

no DJE 26/02/2014) Logo, comprovada que a inclusão/cobrança foi 

indevida, acessando o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Sobre devolução 

em dobro, temos que o consumidor tem direito à devolução em dobro do 

valor cobrado indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da 

cobrança. Essa é a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

para julgar casos que envolvam a aplicação do artigo 42 do Código de 

Defesa do Consumidor (CDC) que prevê essa cobrança, acrescida de 

juros e correção monetária. Senão Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA 

INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA 

PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição 

em dobro das quantias pagas indevidamente pelo consumidor exige a 

caracterização de má-fé do fornecedor de produtos ou serviços. 2. A 

verificação, no presente caso, da ocorrência de má-fé a justificar a 

devolução em dobro dos valores pagos a título de comissão de 

corretagem demanda o revolvimento da matéria fático-probatória. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. ((AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ) )) No caso concreto, não há que se 

ventilar essa hipótese, por não restar configurada a evidente má-fé. Além 

do mais a empresa pode ter sido vítima de estelionatários, o que não exime 

sua responsabilidade mas exime sua má-fé. Por fim, entendo que o valor 

dos danos arbitrados já compensarão acessando a parte compensatória 

do dano moral, já definido. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), cancelando todos seus efeitos 

de maneira ex tunc, declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) 

por consequência da declaração anterior, determinado que a promovida 

imediatamente proceda o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva 

e finalisticamente resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, 

devendo, no mesmo prazo, se ainda não o tiver feito. c) condenar a 

promovida a pagar à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, devidamente 

atualizado desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com 

incidência de juros de 1% a partir da citação válida. d) rejeitar a 

condenação da requerida a devolver valores cobrados, em dobro, por não 

ter ficado caracterizada a má-fé da promovida, e pelos valores pequenos 

terem ficados a meu ver embutidos na parte compensatória do dano moral. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 25 de Setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010986-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE FERREIRA FAUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO GARÇAS 8010986-86.2017.8.11.0004 REQUERENTE: 

LUCINETE FERREIRA FAUSTINO Advogado do(a) REQUERENTE: SERGIO 

BARROS ALVES LIMA - MT16747 REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) REQUERIDO: 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - MT0004062A Certifico e dou fé que passo 

à intimação dos advogados das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação designada para o dia 21/07/2017, as 15:40hrs (horário de 

Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena de revelia e 

confissão no caso de ausência do requerido e contumácia seguida de 

extinção do processo no caso de ausência do requerente, neste caso, 

sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010986-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE FERREIRA FAUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO GARÇAS 8010986-86.2017.8.11.0004 REQUERENTE: 

LUCINETE FERREIRA FAUSTINO Advogado do(a) REQUERENTE: SERGIO 

BARROS ALVES LIMA - MT16747 REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) REQUERIDO: 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - MT0004062A Certifico e dou fé que passo 

à intimação dos advogados das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação designada para o dia 21/07/2017, as 15:40hrs (horário de 

Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena de revelia e 

confissão no caso de ausência do requerido e contumácia seguida de 

extinção do processo no caso de ausência do requerente, neste caso, 

sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010986-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE FERREIRA FAUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não 

houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou materiais. 

Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 26 de setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000381-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIVALDO VIEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente, por meio de seu Advogado do(a) 

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - MT0015984A para que compareça 

à audiência de conciliação designada para o dia 16/08/2017 Hora: 09:00 

(HORÁRIO DE MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000381-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIVALDO VIEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000381-06.2017.811.0004 Pólo Ativo: VIVALDO VIEIRA 

FERREIRA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 
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"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZALENE DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente, por meio de seu Advogado EDILZETE 

GOMES MORAIS DE ABREU - MT0015984A para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 29/08/2017 Hora: 13:40 

(Horário de MT) , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZALENE DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000439-09.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUZALENE DE ARAUJO 

SILVA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 
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DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011491-19.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERVAL LUIZ ROBERTO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCENY RODRIGUES SEVERINO OAB - GO13988 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILIO BENITES SANCHES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ALEXSANDRO SOUSA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO BARRA 

DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS RUA 

RUA FRANCISCO LIRA , 1051, SENA MARQUES - BARRA DO GARÇAS 

SENTENÇA Numero do Processo: 0011491-46.2013.811.0008 Polo Ativo: 

DEMERVAL LUIZ ROBERTO JUNIOR Polo Passivo: MARCILIO BENITES 

SANCHES Vistos Etc 1. Relatório. Dispensado o relatório nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não alegada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. 

Compulsando os autos, verificando as argumentações e pedidos de 

ambas as partes, bem como documentos acostados pelas mesmas, 

investido dos poderes do Art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação probatória, ao 

ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo ao 

julgamento. Trata-se de ação de Reclamação, objetivando indenização por 

dos danos morais alegando a promovente, em suma, que em 15/08/2013 

dirigiu-se ao estabelecimento do requerido, na companhia dos senhores 

Domingos Caragá e Geovanny Leandro para tomar Chopp, tendo 

consumido pago e ido embora. Relata que no voltou e foi recebido 

grosseiramente e caluniosamente imputando que o requerente estaria com 

a comanda anterior escondido nas partes intimas, ou seja, dentro da 

cueca, e que teria guardado a Comanda desde a primeira vez que esteve 

lá, saindo anteriormente sem pagar a conta e que agora retornara com a 

mesma comanda para ludibriar o estabelecimento. Finaliza afirmando que 

foi chamado de ?ladrão?, ?caloteiro? ?que ele não era homem?, dentre 

outras, varias palavras de baixo calão. Preteriu danos morais em 40 

salários Em sua contestação, a promovida manifesta que a ação do 

promovente é uma aventura jurídica. Afirma que tinha muitos clientes e foi 

ajudar no balcão na madrugada. Que falou alto para o promovido tomar 

cuidado de não perder a comanda. Faz pedido contraposto a monta de 

dez mil reais. Com efeito, compulsando os autos verifico que a parte 

autora não logrou êxito em constituir um conjunto probatório hábil a 

corroborar os fatos trazidos na peça inaugural. Do contexto dos fatos, 

temos que o enredo demonstra a existência de uma discussão, mas que 

não passou de aborrecimentos desdobramentos naturais dos 

acontecimentos, fruto de uma tensão de ofensas recíprocas. Óbvio que o 

afã de um momento crítico, foram proferidas palavras e definições no 

mínimo reprováveis por ambas as partes, mas nada capaz de agredir o 

patrimônio moral, e muito menos transcender o momento dos 

acontecimentos gerando repercussão negativa e pejorativa. Desse modo, 

evidente que toda afirmação precisa de sustentação, de provas para ser 

levada em consideração. Se tais provas e argumentos não são 

oferecidos, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser 

desconsiderada em um raciocínio lógico. Assim, cabia a promovente, 

repito, fazer prova de suas alegações e, desse ônus, não se desincumbiu 

a contento, sabido de todos que, quem tem o dever de direcionar a 

objetiva convicção do Juiz, é o autor. Além disso, não ficou clara a 

extensão do dano principalmente que possa corroborar em que aspectos 

as ações anunciadas na exordial tenham afligido o patrimônio moral e 

criado sentimento e situações pejorativas a autora que mereçam ser 

reparadas. Com efeito, o fato constitutivo do direito do reclamante não 

pode limitar-se a simples alegações, mas, ao contrário, deve ser 

comprovado, para que possa ser levado em conta na hora da decisão. 

Entretanto, para ser fixada a reparação, deve restar demonstrado de 

maneira precisa que o ato praticado pelo requerido foi suficiente para 

trazer sofrimento psicológico e emocional a parte requerente, ou seja, 

deve ser comprovada a ocorrência de algum tipo de humilhação ou 

situação vexatória capaz de perturbar a paz e o sossego desta, 

transcendendo a ótica individual com repercussão comprovada. E não foi 

o caso da prova dos autos. Utilizar transtornos e aborrecimentos de 

situações que as próprias partes criam, não se predispondo por volúpia 

de suas auto-intransigências a resolverem conflitos simples 

extrajudicialmente, e transformar em danos morais, contribuiria para 

vulgarizar o instituto da reparação civil que em sua essência tem natureza 

jurídica e finalidade tão nobre, eficiente e cirúrgica. Acerca do tema, muito 

bem se expressou o insigne doutrinador Sérgio Cavalieri, ao esclarecer 

que: ?(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, 

sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angustia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no 

ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto 

de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.? (Programa de 

responsabilidade civil, 2. Ed., Malheiros: São Paulo, 1998, p.78.) Assim 

sendo, ainda que cabível a reparação civil em casos de ofensa à moral 

(art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), não se deve confundir 

lesão moral com incômodos, embaraços ou transtornos, pois descabida a 

indenização em casos dessa natureza. Confirma tais dizeres a 

jurisprudência, senão vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
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AGRESSÃO VERBAL. OFENSAS A HONRA E A DIGNIDADE. 

DEPOIMENTOS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS.. 

INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. A ausência de provas das agressões 

verbais, com ofensas a honra e a dignidade, não autorizam a concessão 

de indenização por dano moral. 2. Os embargos declaratórios não servem 

ao reexame de questões já apreciadas, sobretudo quando os fatos foram 

devidamente enfrentados e a decisão embargada corretamente 

fundamentada. 3. Embargos rejeitados. 17.03.2014. ED 0031612014 MA 

0005339-35.2010.8.10.0001 (TJ-MA) RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AGRESSÃO VERBAL ENTRE VIZINHAS. PROVA DOS AUTOS QUE NÃO 

EVIDENCIA QUAL DAS LITIGANTES TERIA DADO INÍCIO ÀS AGRESSÕES. 

OCORRÊNCIA DE OFENSAS VERBAIS MÚTUAS. IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO E DO PEDIDO CONTRAPOSTO. 1. Prova dos autos que evidencia 

desavenças de parte a parte, com agressões verbais recíprocas. As 

testemunhas e informantes ouvidas durante a instrução referem ofensas 

recíprocas, havendo as testemunhas da autora assentado que a ré teria 

insultado a requerente, chamando-a de "vagabunda", "sapatona" e outros 

impropérios, tendo as testemunhas arroladas pela ré alegado que a autora 

ofendeu a requerida, rotulando-a de "negra, pistoleira", o que chancela a 

altercação de ânimos de ambas as litigantes, em decorrência de 

problemas decorrentes de denúncia anônima referente à um cano de 

escoamento de água na residência da demandante. Ademais. os Boletins 

de Ocorrência são unilaterais e por si só não comprovam as agressões. 

Portanto, evidenciada a discussão e a agressão verbal de modo 

recíproco, impossível condenar somente uma das partes ao pagamento de 

indenização por danos morais, o que somente viria a fomentar a 

animosidade entre as litigantes. Sentença confirmada por seus próprios 

fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004979704, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges 

Ortiz, Julgado em 14/10/2014). Assim, diante da ausência de documentos 

que corroborem com o alegado pelo promovente, a ação toma o rumo da 

improcedência. Acerca do pedido contraposto, com o mesmo cerne de 

razões anteriores argumentados, temos que não deve prosperar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 269, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os 

pedidos exordiais. Seja rejeitado o pedido contraposto apresentado pelo 

promovido. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei 

n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 05 de Agosto de 

2015. PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012104-34.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO DI ALESSANDRO CARDOSO AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB - MT0019950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE EDUCACAO GIRASSOL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SILVA PEREIRA OAB - GO0044396A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8012104-34.2016.811.0004 Pólo Ativo: HUGO DI ALESSANDRO 

CARDOSO AMORIM Pólo Passivo: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

GIRASSOL Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que a origem do débito é da rescisão do contrato 

com a re, visto que sua filha estudava no local. No entanto, soube do 

débito somente através da negativação visto que nunca foi cobrado, e 

foram várias tentativas até conseguir efetivar o pagamento, efetuado em 

08/08/2016, e vários dias após não foi retirado seu nome dos órgãos de 

proteção. Na contestação, a reclamada alega que o nome do autor foi 

retirado dia 04/08, portanto antes do pagamento, de forma que não há que 

se falar em indenização. Na impugnação o autor alega que seu nome 

somente foi retirado dos órgãos de proteção em setembro. Pois bem, 

inicialmente ressalto que mesmo que efetuado o pagamento em atraso a 

empresa que negativa o nome do autor, geralmente tem o prazo de cinco 

dias úteis para efetuar a remoção do nome dos órgãos de proteção. Com 

efeito, o autor apesar de ingressar com a ação em 24/08, apresentou 

extrato datado em 04/08, de forma que não restou comprovado o direito 

pleiteado. Nos termos do artigo 373, I, cabe ao autor fazer prova das suas 

alegações, e no caso, o autor não comprovou que seu estaria negativado 

na data do ingresso da presente ação. Sendo assim, forçoso reconhecer 

que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos 

termos do art.188 do Código Civil, in verbis: ?Art. 188. Não constituem atos 

ilícitos: I ? os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um 

direito?. Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de 

negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), 

restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento 

pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 6. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012513-10.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA C. DE MOURA FARIAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCENY RODRIGUES SEVERINO OAB - GO13988 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

Autos nº 8012513-10.2016.811.0004 Pólo Ativo: PAULA C. DE MOURA 

FARIAS - ME Pólo Passivo: CIELO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 
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carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, onde afirma 

o reclamante que indevidamente o banco solicitou o fechamento da conta 

da autora, sendo que a autora solicitou que a reclamada encaminhasse o 

pagamento dos valores depositados por meio de ordem de pagamento, 

que não foi atendido, alegando que não existiam valores a ser liberados. 

Na contestação, a reclamada alega impossibilidade de liberar tais valores 

da forma solicitada, visto que os mesmo são repassados ao banco, não 

tendo acesso a conta corrente da autora, cabendo a mesma buscar a 

retirada dos valores diretamente ao banco. Ainda alega que a autora não 

apresenta comprovantes das referidas vendas ou informa qualquer valor 

ao qual esteja buscando ressarcimento, sendo certo a ausência da 

comprovação dos seus pedidos. Pois bem, em analise aos documentos 

anexados pela parte autora, verifico que busca a retirada de valores que 

já estão depositados em conta corrente, sendo evidente que para saque 

desses valores retidos na sua conta deve buscar diligencia junto ao 

banco, pois a reclamada não poderá movimentar a conta da autora. Desta 

forma, entendo que a Reclamada não pode ser responsabilizada pelos 

valores já depositados, sendo certo que até a parte autora providenciar 

nova conta bancária, deverá a reclamada enviar ordem de serviço para 

possibilitar o saque dos valores pela parte autora. Com efeito, os pedidos 

de danos morais e materiais entendo que não podem ser acolhidos, visto 

que não restou demonstrada a responsabilidade da reclamada quanto ao 

objeto da demanda, visto que a autora não comprovou valores que 

estariam na obrigação da reclamada em ressarcir. 6. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: 

a)DETERMINAR que valores posteriores ao ingresso da presente sejam 

liberados por meio de ordem de pagamento, até a regularização da nova 

conta corrente da autora, sob pena de multa de R$200,00 ao limite de 

R$3.000,00. b) Revogo liminar anteriormente concedida. Sugiro 

improcedência dos pedidos de danos materiais e danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010403-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIRSON TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SD PM SILVA MENDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8010403-04.2017.811.0004 Pólo Ativo: IVAIRSON TORRES Pólo 

Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO / SD SILVA MENDES Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita o Reclamante que 

em manifesto abuso de poder, o Reclamado dirigiu-se até sua residência e 

aplicou a multa de alcoolismo, sendo certo que não estava sob efeito de 

álcool e tampouco dirigindo qualquer veiculo, e ao recorrer 

administrativamente a multa no detran, obteve o processo arquivado 

comprovando a veracidade dos fatos. Na contestação, o Reclamado Tainã 

(SD SILVA MENDES), alega ilegitimidade passiva, visto que estava em 

estrito cumprimento do dever legal, sendo que seus atos são de 

responsabilidade do Estado de Mato Grosso. No mérito, aduz que o autor 

esteve envolvido em um acidente conforme boletim de ocorrência em 

anexo, evadindo-se do local para a sua residência, e como a vitima seguiu 

o mesmo, o reclamado ao comparecer ao local, percebeu atitudes 

correspondentes com pessoa alcoolizada, e por isto o autor recebeu a 

notificação, sendo certo que age de má-fé com o ingresso da presente 

ação. O Estado de Mato Grosso, não apresentou contestação, de modo 

que aplico sua revelia. Pois bem, inicialmente verifico que o reclamado 

policial militar, não possui responsabilidade para responder a presente 

ação, sendo certo que o mesmo estava de serviço na data dos fatos, 

porém deixo de reconhecer sua ilegitimidade, considerando que o autor 

tenha ingressado contra o mesmo por acreditar que sua atitude era 

pessoal com o autor. Quanto ao mérito da ação, restou demostrado pelo 

reclamado, que o autor ingressou com a presente ação omitindo fatos com 

mero intuito de conseguir vantagem indevida, pois, a multa que alega ter 

sofrido constrangimento, foi aplicada em razão de atitude anterior 

ocasionada pelo próprio autor, qual seja, acidente de trânsito. Dessa 

forma, resta claro que se o mesmo conseguiu o arquivamento da referida 

multa administrativamente foi pela mesma omissão dos fatos que tentou 

exercer nestes autos. Assim, entendo que os pedidos iniciais não podem 

ser acolhidos. 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte 

autora ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

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

SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, 

nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde 

CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor 

do Reclamado TAINÃ SILVA MENDES. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011738-92.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SINDRA LUCIA SOBRINHO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO SILVA VILELA OAB - MT0017368A (ADVOGADO)

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011738-62.2016.811.0004 Pólo Ativo: SINDRA LUCIA 

SOBRINHO FERREIRA Pólo Passivo: MUNICÍPIO DE GENERAL 
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CARNEIRO/MT Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA TRABALHISTA, onde a parte 

autora alega que trabalhou para o Reclamado no período de 07-02-2012 A 

20.12.2012, , fazendo jus ao seguinte recebimento: Férias (11/12): R$ 

2.108,33 Terço constitucional de férias: R$ 702,77 Décimo terceiro 

(11/12): 2.108,33 Que não foram pagos pela Reclamada. O MUNICIPIO DE 

GENERAL CARNEIRO/MT, devidamente citado apresentou defesa em 

tempo hábil, impugnando genericamente as alegações da parte autora, 

alegando que o contrato de funcionário publico sem concurso de provas 

ou provas e títulos é nulo, conferindo direito somente ao pagamento da 

contraprestação pactuada. Pois bem, verifico que a parte autora 

comprova o direito das verbas pleiteadas na presente ação, não 

possuindo razão quanto a ausência de direito da autora, visto que tais 

verbas se enquadram nos direitos referentes a contraprestações 

pactuadas.. Devendo ser acolhidos os pedidos os iniciais. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - 

SÚMULA 339 DO STJ - VERBAS RESCISÓRIAS NÃO PAGAS - TERMO DE 

RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

QUITAÇÃO - APELO DESPROVIDO. - Consoante entendimento 

jurisprudencial pacificado, inclusive pela súmula 339 do STJ, é cabível 

ajuizamento da ação monitória em face da Fazenda Pública. - Ante a 

ausência de provas da quitação das verbas especificadas no Termo de 

Rescisão do Contrato de Trabalho, ônus atribuído à Municipalidade por 

força do art. 333, II, do CPC devida é a condenação do ente público ao 

pagamento. (TJ-MG - AC: 10433110036749001 MG, Relator: Versiani 

Penna, Data de Julgamento: 29/08/2013, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2013) Dessa forma, devido o pagamento 

das verbas aqui pleiteadas. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDENCIA do pedido formulado pela parte autora, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR o 

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO/MT a pagar o valor de 

R$4.919,43(quatro mil, novecentos e dezenove reais e quarenta e três 

centavos) acrescido de juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 

11.960/09, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, desde a 

data da rescisão. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010343-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA FONSECA MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT0007344A (ADVOGADO)

CLAUDIA ALVES SIQUEIRA OAB - MT0006217A-B (ADVOGADO)

 

Vistos Intime-se pessoalmente o autor para que se manifeste quanto as 

manifestações e documentos retro, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010237-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA FONSECA MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HARLEY-DAVIDSON DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

 

Vistos Intime-se o autora para, querendo, se manifestar quanto a 

contestação e documentos juntados retro, em 10 dias. Após, promova-se 

conclusão a (o) juiz (a) leigo (a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010353-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA FONSECA MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DA PENHA CORREA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA ALVES SIQUEIRA OAB - MT0006217A-B (ADVOGADO)

 

Vistos Intime-se pessoalmente o autor para que se manifeste quanto as 

manifestações e documentos retro, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011368-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 da Lei 

9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. Determino o fim da suspensão determinada anteriormente. 3. 

Fundamentação Compulsando os autos, verificando as argumentações e 

pedido, bem como documentos acostados pelas partes, investido dos 

poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são suficientes para 

julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, ao ponto que 

considero que a causa está madura razão pela qual passo ao julgamento. 

Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta pela 

promovente em face da promovida. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve lançado cobrança indevida que jamais 

contratou serviço com a ré na forma que estava sendo descontada. Em 

contestação a requerida em síntese, que a contratação é devida. Que agiu 

em exercício regular de seus direitos. Que o autor nunca procurou 

solução administrativa. Que não fez prova e por isso refuta danos e pede 

improcedência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, temos 

que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar as 

regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte autora. 

Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, imputando que 
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a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal e que não realizou a relação 

negocial. Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo 

dever de cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de 

concessão de crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a 

empresa responde pelas consequências gravosas que causar a quem 

quer que seja, pela aplicável teoria do risco da atividade. No caso em 

apreço a ré não trouxe elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 

DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015)). RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - PLEITO 

DE MAJORAÇÃO PELA PARTE AUTORA E EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO 

OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PELA REQUERIDA - INEXISTÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DE INADIMPLEMENTO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO JUNTADA DE CONTRATO - DANO 

MORAL CARACTERIZADO - VALOR DESPROPORCIONAL - MAJORAÇÃO 

- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA PARTE AUTORA 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA PARTE REQUERIDA 

IMPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, uma vez que a transação não teria sido aprovada, incumbe 

ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. Imposição da regra da inversão do 

ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a 

contratação e o inadimplemento, sem os quais a inscrição é indevida e, 

portanto, gera dano moral in re ipsa. A pessoa jurídica sofre dano moral 

quando prejudicada a sua reputação perante terceiros com a negativação 

de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito gerando abalo à sua 

honra objetiva. Majoração do valor da indenização de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). (RI 1211/2013, DRA. LUCIA 

PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, Publicado 

no DJE 26/02/2014) Logo, comprovada que a inclusão/cobrança foi 

indevida, acessando o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Sobre devolução 

em dobro, temos que o consumidor tem direito à devolução em dobro do 

valor cobrado indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da 

cobrança. Essa é a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

para julgar casos que envolvam a aplicação do artigo 42 do Código de 

Defesa do Consumidor (CDC) que prevê essa cobrança, acrescida de 

juros e correção monetária. Senão Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA 

INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA 

PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição 

em dobro das quantias pagas indevidamente pelo consumidor exige a 

caracterização de má-fé do fornecedor de produtos ou serviços. 2. A 

verificação, no presente caso, da ocorrência de má-fé a justificar a 

devolução em dobro dos valores pagos a título de comissão de 

corretagem demanda o revolvimento da matéria fático-probatória. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. ((AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ) )) No caso concreto, não há que se 

ventilar essa hipótese, por não restar configurada a evidente má-fé. Além 

do mais a empresa pode ter sido vítima de estelionatários, o que não exime 

sua responsabilidade mas exime sua má-fé. Por fim, entendo que o valor 

dos danos arbitrados já compensarão acessando a parte compensatória 

do dano moral, já definido. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), cancelando todos seus efeitos 

de maneira ex tunc, declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) 

por consequência da declaração anterior, determinado que a promovida 

imediatamente proceda o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva 

e finalisticamente resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, 

devendo, no mesmo prazo, se ainda não o tiver feito. c) condenar a 

promovida a pagar à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, devidamente 

atualizado desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com 

incidência de juros de 1% a partir da citação válida. d) rejeitar a 

condenação da requerida a devolver valores cobrados, em dobro, por não 

ter ficado caracterizada a má-fé da promovida, e pelos valores pequenos 

terem ficados a meu ver embutidos na parte compensatória do dano moral. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 27 de Setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011368-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 da Lei 

9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 
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da quaesitor. Determino o fim da suspensão determinada anteriormente. 3. 

Fundamentação Compulsando os autos, verificando as argumentações e 

pedido, bem como documentos acostados pelas partes, investido dos 

poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são suficientes para 

julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, ao ponto que 

considero que a causa está madura razão pela qual passo ao julgamento. 

Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta pela 

promovente em face da promovida. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve lançado cobrança indevida que jamais 

contratou serviço com a ré na forma que estava sendo descontada. Em 

contestação a requerida em síntese, que a contratação é devida. Que agiu 

em exercício regular de seus direitos. Que o autor nunca procurou 

solução administrativa. Que não fez prova e por isso refuta danos e pede 

improcedência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, temos 

que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar as 

regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte autora. 

Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, imputando que 

a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal e que não realizou a relação 

negocial. Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo 

dever de cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de 

concessão de crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a 

empresa responde pelas consequências gravosas que causar a quem 

quer que seja, pela aplicável teoria do risco da atividade. No caso em 

apreço a ré não trouxe elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 

DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015)). RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - PLEITO 

DE MAJORAÇÃO PELA PARTE AUTORA E EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO 

OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PELA REQUERIDA - INEXISTÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DE INADIMPLEMENTO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO JUNTADA DE CONTRATO - DANO 

MORAL CARACTERIZADO - VALOR DESPROPORCIONAL - MAJORAÇÃO 

- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA PARTE AUTORA 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA PARTE REQUERIDA 

IMPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, uma vez que a transação não teria sido aprovada, incumbe 

ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. Imposição da regra da inversão do 

ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a 

contratação e o inadimplemento, sem os quais a inscrição é indevida e, 

portanto, gera dano moral in re ipsa. A pessoa jurídica sofre dano moral 

quando prejudicada a sua reputação perante terceiros com a negativação 

de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito gerando abalo à sua 

honra objetiva. Majoração do valor da indenização de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). (RI 1211/2013, DRA. LUCIA 

PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, Publicado 

no DJE 26/02/2014) Logo, comprovada que a inclusão/cobrança foi 

indevida, acessando o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Sobre devolução 

em dobro, temos que o consumidor tem direito à devolução em dobro do 

valor cobrado indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da 

cobrança. Essa é a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

para julgar casos que envolvam a aplicação do artigo 42 do Código de 

Defesa do Consumidor (CDC) que prevê essa cobrança, acrescida de 

juros e correção monetária. Senão Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA 

INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA 

PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição 

em dobro das quantias pagas indevidamente pelo consumidor exige a 

caracterização de má-fé do fornecedor de produtos ou serviços. 2. A 

verificação, no presente caso, da ocorrência de má-fé a justificar a 

devolução em dobro dos valores pagos a título de comissão de 

corretagem demanda o revolvimento da matéria fático-probatória. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. ((AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ) )) No caso concreto, não há que se 

ventilar essa hipótese, por não restar configurada a evidente má-fé. Além 

do mais a empresa pode ter sido vítima de estelionatários, o que não exime 

sua responsabilidade mas exime sua má-fé. Por fim, entendo que o valor 

dos danos arbitrados já compensarão acessando a parte compensatória 

do dano moral, já definido. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), cancelando todos seus efeitos 

de maneira ex tunc, declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) 

por consequência da declaração anterior, determinado que a promovida 

imediatamente proceda o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva 

e finalisticamente resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, 

devendo, no mesmo prazo, se ainda não o tiver feito. c) condenar a 

promovida a pagar à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, devidamente 

atualizado desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com 

incidência de juros de 1% a partir da citação válida. d) rejeitar a 

condenação da requerida a devolver valores cobrados, em dobro, por não 

ter ficado caracterizada a má-fé da promovida, e pelos valores pequenos 

terem ficados a meu ver embutidos na parte compensatória do dano moral. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 
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providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 27 de Setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010349-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA FONSECA MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO AUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA ALVES SIQUEIRA OAB - MT0006217A-B (ADVOGADO)

LIGIMARI GUELSI OAB - MT0012582A (ADVOGADO)

ROMARIO DE LIMA SOUSA OAB - MT18881/O (ADVOGADO)

 

Vistos Intime-se pessoalmente o autor para que se manifeste quanto as 

manifestações e documentos retro, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RINALDO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000289-28.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUIZ RINALDO DE 

MOURA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RINALDO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000289-28.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUIZ RINALDO DE 

MOURA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 
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"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JACY ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora através de sua advogada EDILZETE GOMES 

MORAIS DE ABREU - MT0015984A para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 23/08/2017 Hora: 08:20(MT) , sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JACY ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000281-51.2017.811.0004 Pólo Ativo: JACY ROCHA DA SILVA 

Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 
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DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JACY ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000281-51.2017.811.0004 Pólo Ativo: JACY ROCHA DA SILVA 

Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 
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resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011268-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DA SILVA RODRIGUES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada desafia dilação 

probatória, razão pela qual incide na incompetência em razão da matéria 

por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 27 de Setembro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARENIR LEITE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente, por meio de seu Advogado do(a) 

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - MT0015984A para que compareça 

à audiência de conciliação designada para o dia 13/09/2017 Hora: 16:00 

(HORÁRIO DE MT) , sob pena de contumácia e extinção do processO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DA COSTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente, por meio de seu Advogado do(a) 

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - MT0015984A para que compareça 

à audiência de conciliação designada para o dia 18/09/2017 Hora: 13:20 

(HORÁRIO MT) , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011428-23.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE EVANGELISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARGILL AGRICOLA S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO NEDEL SCALZILLI OAB - RS0044066A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada desafia dilação 

probatória, razão pela qual incide na incompetência em razão da matéria 

por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 27 de Setembro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DA COSTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000275-44.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANGELA DA COSTA 

SANTANA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 
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Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DA COSTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000275-44.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANGELA DA COSTA 

SANTANA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 288 de 1523



extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LILON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora, por meio de sua advogada SUZINETE COSTA 

DE ALMEIDA - MT0021291A (adv. da parte promovente) para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 18/09/2017 

Hora: 14:20 (MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LILON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000239-02.2017.811.0004 Pólo Ativo: LILON DOS SANTOS Pólo 

Passivo: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou os serviços da reclamada. 

Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

apresentando contrato devidamente assinado pela autora. Superados o 

fato que o autor possuía um contrato com a Ré, o que entendo 

incontroverso, o autor não comprovado o pagamento, assim forçoso 

reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Ainda, ressalto que a 

obrigação de informar acerca do registros nos órgãos de inadimplentes 

cabe a empresa negativadora (SPC, SERASA, ETC), sendo certo que, tal 

fato não exclui a legitimidade da cobrança, portanto não ensejando direito 

ao autor em receber danos morais em tal situação. Logo, ainda que cabível 

a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar 

com ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, 

configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da 

parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, 

inciso II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DO ATO 

ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de 

Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres das partes e seus 

procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, bem como não 

praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação 

de multa em decorrência do ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). 

Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por 

cento) do valor da causa em decorrência do ato atentatório praticado pela 

parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a 

parte autora, juntamente com seu procurador ao pagamento de multa de 

2%(dois por cento) do valor da causa, em decorrência do ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LILON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000239-02.2017.811.0004 Pólo Ativo: LILON DOS SANTOS Pólo 

Passivo: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 
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adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou os serviços da reclamada. 

Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

apresentando contrato devidamente assinado pela autora. Superados o 

fato que o autor possuía um contrato com a Ré, o que entendo 

incontroverso, o autor não comprovado o pagamento, assim forçoso 

reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Ainda, ressalto que a 

obrigação de informar acerca do registros nos órgãos de inadimplentes 

cabe a empresa negativadora (SPC, SERASA, ETC), sendo certo que, tal 

fato não exclui a legitimidade da cobrança, portanto não ensejando direito 

ao autor em receber danos morais em tal situação. Logo, ainda que cabível 

a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar 

com ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, 

configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da 

parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, 

inciso II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DO ATO 

ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de 

Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres das partes e seus 

procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, bem como não 

praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação 

de multa em decorrência do ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). 

Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por 

cento) do valor da causa em decorrência do ato atentatório praticado pela 

parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a 

parte autora, juntamente com seu procurador ao pagamento de multa de 

2%(dois por cento) do valor da causa, em decorrência do ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA AZAMBUJA CANTELE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente, por meio de seu Advogado do(a) 

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 13/09/2017 Hora: 15:40 

(HORÁRIO DE CUIABÁ - MT) , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente, por meio de seu Advogado do(a) 

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 12/09/2017 Hora: 16:00 

(HORÁRIO DE MT) , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA AZAMBUJA CANTELE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000243-39.2017.811.0004 Pólo Ativo: EDINA AZAMBUJA 

CANTELE Pólo Passivo: OI MOVEL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais teve qualquer contrato com a 

Reclamada. Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

apresentando diversos documentos, como faturas, extratos de ligações 

para comprovar a origem da divida. Importante salientar que ainda que o 

contrato seja uns dos requisitos indispensáveis para comprovar a origem 

do debito, pelo extrato de negativação da parte autora, verifico que possui 

outras negativaçãos que não possuem processos sendo discutidos a 

legitimidade do debito e somados aos documentos apresentados pelo 
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Reclamado, forçoso reconhecer a legitimidade da cobrança. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da 

parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a 

divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), narrando na inicial que jamais 

possuiu contrato com a Ré, deixando de apresentar provas que rebatem 

os documentos apresentados na contestação, comprovando-se a lide 

temerária. 5. DO ATO ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º 

do Novo Código de Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres 

das partes e seus procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, 

bem como não praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, 

cabendo a aplicação de multa em decorrência do ato atentatório à 

dignidade da justiça (§2º). Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de 

multa de 2% (dois por cento) do valor da causa em decorrência do ato 

atentatório praticado pela parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO 

PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos 

termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO 

ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da 

Reclamada. Ainda CONDENO a parte autora, juntamente com seu 

procurador ao pagamento de multa de 2%(dois por cento) do valor da 

causa, em decorrência do ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA AZAMBUJA CANTELE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000243-39.2017.811.0004 Pólo Ativo: EDINA AZAMBUJA 

CANTELE Pólo Passivo: OI MOVEL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais teve qualquer contrato com a 

Reclamada. Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

apresentando diversos documentos, como faturas, extratos de ligações 

para comprovar a origem da divida. Importante salientar que ainda que o 

contrato seja uns dos requisitos indispensáveis para comprovar a origem 

do debito, pelo extrato de negativação da parte autora, verifico que possui 

outras negativaçãos que não possuem processos sendo discutidos a 

legitimidade do debito e somados aos documentos apresentados pelo 

Reclamado, forçoso reconhecer a legitimidade da cobrança. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da 

parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a 

divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), narrando na inicial que jamais 

possuiu contrato com a Ré, deixando de apresentar provas que rebatem 

os documentos apresentados na contestação, comprovando-se a lide 

temerária. 5. DO ATO ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º 

do Novo Código de Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres 

das partes e seus procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, 

bem como não praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, 

cabendo a aplicação de multa em decorrência do ato atentatório à 

dignidade da justiça (§2º). Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de 

multa de 2% (dois por cento) do valor da causa em decorrência do ato 

atentatório praticado pela parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO 

PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos 

termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO 

ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da 

Reclamada. Ainda CONDENO a parte autora, juntamente com seu 

procurador ao pagamento de multa de 2%(dois por cento) do valor da 

causa, em decorrência do ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DEIBDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente, por meio de seu Advogado ADRIANO DE 

FIGUEIREDO PAGOTTO - MT0020983A para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 12/09/2017 Hora: 09:40 (Horário de 
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MT) , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DEIBDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000153-31.2017.811.0004 Pólo Ativo: DANIEL DEIBDE COSTA 

Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou os serviços da reclamada. 

Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

apresentando contrato devidamente assinado pela parte autora. 

Superados o fato que o autor possuía um contrato com a Ré, o que 

entendo incontroverso, o autor não comprovado o pagamento, assim 

forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Ainda, ressalto que 

a obrigação de informar acerca do registros nos órgãos de inadimplentes 

cabe a empresa negativadora (SPC, SERASA, ETC), sendo certo que, tal 

fato não exclui a legitimidade da cobrança, portanto não ensejando direito 

ao autor em receber danos morais em tal situação. Logo, ainda que cabível 

a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 

Importante salientar que caberia ao autor ingressar com apenas um 

processo, para discutir todas as negativações existentes no extrato, pois 

em caso de negativação indevida, somente caberá indenização na mais 

antiga. 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora 

ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é 

devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 5. DO ATO ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º 

do Novo Código de Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres 

das partes e seus procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, 

bem como não praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, 

cabendo a aplicação de multa em decorrência do ato atentatório à 

dignidade da justiça (§2º). Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de 

multa de 2% (dois por cento) do valor da causa em decorrência do ato 

atentatório praticado pela parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO 

PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos 

termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO 

ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da 

Reclamada. Ainda CONDENO a parte autora, juntamente com seu 

procurador ao pagamento de multa de 2%(dois por cento) do valor da 

causa, em decorrência do ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DEIBDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000153-31.2017.811.0004 Pólo Ativo: DANIEL DEIBDE COSTA 

Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou os serviços da reclamada. 

Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

apresentando contrato devidamente assinado pela parte autora. 

Superados o fato que o autor possuía um contrato com a Ré, o que 

entendo incontroverso, o autor não comprovado o pagamento, assim 

forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Ainda, ressalto que 

a obrigação de informar acerca do registros nos órgãos de inadimplentes 

cabe a empresa negativadora (SPC, SERASA, ETC), sendo certo que, tal 

fato não exclui a legitimidade da cobrança, portanto não ensejando direito 

ao autor em receber danos morais em tal situação. Logo, ainda que cabível 

a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 
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ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 

Importante salientar que caberia ao autor ingressar com apenas um 

processo, para discutir todas as negativações existentes no extrato, pois 

em caso de negativação indevida, somente caberá indenização na mais 

antiga. 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora 

ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é 

devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 5. DO ATO ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º 

do Novo Código de Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres 

das partes e seus procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, 

bem como não praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, 

cabendo a aplicação de multa em decorrência do ato atentatório à 

dignidade da justiça (§2º). Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de 

multa de 2% (dois por cento) do valor da causa em decorrência do ato 

atentatório praticado pela parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO 

PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos 

termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO 

ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da 

Reclamada. Ainda CONDENO a parte autora, juntamente com seu 

procurador ao pagamento de multa de 2%(dois por cento) do valor da 

causa, em decorrência do ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DEIBDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu advogado, ADRIANO DE 

FIGUEIREDO PAGOTTO - MT0020983A, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 06/09/2017 Hora: 16:40/MT , sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DEIBDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000152-46.2017.811.0004 Pólo Ativo: DANIEL DEIBDE COSTA 

Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTOES S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou os serviços da reclamada. 

Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

apresentando contrato devidamente assinado pela parte autora. 

Superados o fato que o autor possuía um contrato com a Ré, o que 

entendo incontroverso, o autor não comprovado o pagamento, assim 

forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Ainda, ressalto que 

a obrigação de informar acerca do registros nos órgãos de inadimplentes 

cabe a empresa negativadora (SPC, SERASA, ETC), sendo certo que, tal 

fato não exclui a legitimidade da cobrança, portanto não ensejando direito 

ao autor em receber danos morais em tal situação. Logo, ainda que cabível 

a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 

Importante salientar que caberia ao autor ingressar com apenas um 

processo, para discutir todas as negativações existentes no extrato, pois 

em caso de negativação indevida, somente caberá indenização na mais 

antiga. 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora 

ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é 

devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 5. DO ATO ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º 

do Novo Código de Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres 

das partes e seus procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, 

bem como não praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, 

cabendo a aplicação de multa em decorrência do ato atentatório à 

dignidade da justiça (§2º). Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de 

multa de 2% (dois por cento) do valor da causa em decorrência do ato 

atentatório praticado pela parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO 

PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos 

termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO 

ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da 

Reclamada. Ainda CONDENO a parte autora, juntamente com seu 

procurador ao pagamento de multa de 2%(dois por cento) do valor da 

causa, em decorrência do ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DEIBDE COSTA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000152-46.2017.811.0004 Pólo Ativo: DANIEL DEIBDE COSTA 

Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTOES S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou os serviços da reclamada. 

Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

apresentando contrato devidamente assinado pela parte autora. 

Superados o fato que o autor possuía um contrato com a Ré, o que 

entendo incontroverso, o autor não comprovado o pagamento, assim 

forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Ainda, ressalto que 

a obrigação de informar acerca do registros nos órgãos de inadimplentes 

cabe a empresa negativadora (SPC, SERASA, ETC), sendo certo que, tal 

fato não exclui a legitimidade da cobrança, portanto não ensejando direito 

ao autor em receber danos morais em tal situação. Logo, ainda que cabível 

a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 

Importante salientar que caberia ao autor ingressar com apenas um 

processo, para discutir todas as negativações existentes no extrato, pois 

em caso de negativação indevida, somente caberá indenização na mais 

antiga. 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora 

ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é 

devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 5. DO ATO ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º 

do Novo Código de Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres 

das partes e seus procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, 

bem como não praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, 

cabendo a aplicação de multa em decorrência do ato atentatório à 

dignidade da justiça (§2º). Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de 

multa de 2% (dois por cento) do valor da causa em decorrência do ato 

atentatório praticado pela parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO 

PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos 

termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO 

ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da 

Reclamada. Ainda CONDENO a parte autora, juntamente com seu 

procurador ao pagamento de multa de 2%(dois por cento) do valor da 

causa, em decorrência do ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga
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Autos nº 1000235-62.2017.811.0004 Pólo Ativo: JHONATAN FERNANDES 

DE OLIVEIRA Pólo Passivo: OI MOVEL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 
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caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, conforme 

relatório de negativação, ONDE CONSTA 05 PROTESTOS, que não estão 

sendo discutidas em outra ação. O entendimento dos Tribunais Superiores 

é no sentido da ausência de danos morais em caso de legitima 

negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto considerando as 

negativações posteriores que também são legitimas não está sendo 

reconhecida a existência dos danos morais, pois caracteriza a figura do 

devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a 

honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta 

traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte 

não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar 

de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu advogado ADRIANO DE 

FIGUEIREDO PAGOTTO - MT0020983A para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 23/08/2017 Hora: 08:00(MT), sob 

pena de contumácia e extinção do processo.
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Autos nº 1000165-45.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOSIANE FERNANDES 

SOUZA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTOES S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou os serviços da reclamada. 

Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

apresentando contrato devidamente assinado pela parte autora. 

Superados o fato que o autor possuía um contrato com a Ré, o que 

entendo incontroverso, o autor não comprovado o pagamento, assim 

forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Ainda, ressalto que 

a obrigação de informar acerca do registros nos órgãos de inadimplentes 

cabe a empresa negativadora (SPC, SERASA, ETC), sendo certo que, tal 

fato não exclui a legitimidade da cobrança, portanto não ensejando direito 

ao autor em receber danos morais em tal situação. Logo, ainda que cabível 

a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar 

com ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, 

configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da 

parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, 

inciso II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DO ATO 
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ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de 

Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres das partes e seus 

procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, bem como não 

praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação 

de multa em decorrência do ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). 

Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por 

cento) do valor da causa em decorrência do ato atentatório praticado pela 

parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a 

parte autora, juntamente com seu procurador ao pagamento de multa de 

2%(dois por cento) do valor da causa, em decorrência do ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-45.2017.8.11.0004
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JOSIANE FERNANDES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000165-45.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOSIANE FERNANDES 

SOUZA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTOES S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou os serviços da reclamada. 

Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

apresentando contrato devidamente assinado pela parte autora. 

Superados o fato que o autor possuía um contrato com a Ré, o que 

entendo incontroverso, o autor não comprovado o pagamento, assim 

forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Ainda, ressalto que 

a obrigação de informar acerca do registros nos órgãos de inadimplentes 

cabe a empresa negativadora (SPC, SERASA, ETC), sendo certo que, tal 

fato não exclui a legitimidade da cobrança, portanto não ensejando direito 

ao autor em receber danos morais em tal situação. Logo, ainda que cabível 

a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar 

com ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, 

configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da 

parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, 

inciso II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DO ATO 

ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de 

Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres das partes e seus 

procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, bem como não 

praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação 

de multa em decorrência do ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). 

Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por 

cento) do valor da causa em decorrência do ato atentatório praticado pela 

parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a 

parte autora, juntamente com seu procurador ao pagamento de multa de 

2%(dois por cento) do valor da causa, em decorrência do ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA AZAMBUJA CANTELE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de sua advogada, SUZINETE COSTA 

DE ALMEIDA - MT0021291A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 13/09/2017 Hora: 09:20/MT , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA AZAMBUJA CANTELE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000242-54.2017.811.0004 Pólo Ativo: EDINA AZAMBUJA 

CANTELE Pólo Passivo: AVON INDUSTRIAL LTDA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 
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solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a Reclamada. 

Na contestação a Reclamada impugna genericamente as alegações 

iniciais, aduzindo que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida. Destarte, 

conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, visto que a 

parte autora comprova a quitação do contrato. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A título 

exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se 

reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os documentos acostados 

a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui outras restrições, 

sendo que indevidamente o autor ingressou comum a ação para cada 

debito, devendo somente ser analisado o dano moral na mais antiga. Tal 

fato deve ser levado em apreço, haja vista que não há como se aplicar a 

Súmula 385 do STJ, porquanto as inscrições não se reputam legítimas, 

impedindo a indenização, posto que não é de conhecimento deste Juízo o 

julgamento de nenhum processo mencionado acima ratificando se devida 

ou não as outras inscrições. Nesse sentido: RECLAMAÇÃO. JUIZADOS 

ESPECIAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA 

RECURSAL ESTADUAL E A SÚMULA 385/STJ. AUSÊNCIA DE SILIMITUDE 

ENTRE AS HIPÓTESES. 1. A Súmula 385/STJ foi editada a partir de 

precedentes que reputavam indevida a inscrição do nome do devedor em 

cadastros de inadimplentes, na hipótese em que: (i) não há 

questionamento do débito, mas mera alegação de falta de prévia 

notificação; (ii) há, anteriormente, outros apontamentos legítimos em nome 

do devedor. 2. No caso concreto há apenas um apontamento anterior e o 

devedor questiona ambos em juízo, alegando inexistência do débito. 

Assim, a controvérsia se encontra fora do âmbito da Súmula 385/STJ. 3. 

Reclamação não conhecida. RECLAMAÇÃO Nº 4.574 - MG 

(2010/0143529-7). Sendo que a maneira correta para pleitear a 

indenização nesse tipo de situação, seria o ingresso de uma única ação 

com todas as empresas no pólo passivo, visto que declarar conexão 

nessa fase processual, acarretaria na extinção sem análise de mérito, em 

decorrência do limite do teto do valor da causa do Juizado Especial. Nesse 

sentido, o entendimento é para conceder dano moral somente na primeira 

negativação indevida, ou mitigar os valores a fim de evitar enriquecimento 

indevido: CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIROS. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS NEGATIVAÇÕES. 

TODAS QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. HIPÓTESE DE 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DISJUNTIVA. DANO MORAL ÚNICO. 

VALOR. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Antes de enviar o nome do consumidor aos órgãos de restrição 

ao crédito, a empresa deve tomar as cautelas necessárias para evitar 

inscrições indevidas, respondendo por dano moral quando assim não age. 

É devida indenização quando a empresa efetua negócio com fraudador 

que se fez passar pelo consumidor, deixando de honrar o negócio 

efetuado, motivando a inscrição irregular. Reduz-se o valor da 

indenização de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00 para evitar o enriquecimento 

ilícito da parte quando se verifica que, em razão de situação semelhante, o 

autor sofreu negativação por parte de outras empresas e já recebeu 

várias indenizações. (TJ-RO - RI: 10033650720108220002 RO 

1003365-07.2010.822.0002, Relator: Juiz Marcelo Tramontini, Data de 

Julgamento: 11/11/2011, Turma Recursal - Porto Velho, Data de 

Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 22/11/2011.) Com 

efeito, a fim de evitar o enriquecimento indevido da parte autora, e 

considerando que o dano moral está configurado desde a primeira 

negativação indevida, forçoso reconhecer que somente naquela ação 

caberá a análise do dano moral, resguardado o direito de nulidade do 

débito em discussão nesse processo. Importante ressaltar, que caberia a 

parte autora ter ingressado somente com uma ação constando no pólo 

passivo todas as Reclamadas, para analise do abalo moral em decorrência 

da negativação indevida. Ainda quanto a parte Reclamada BANCO 

SANTANDER S/A, a parte autora não demonstrou a relação entre o objeto 

da presente ação, sendo forçoso reconhecer sua ilegitimidade passiva. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo, bem como a relação jurídica entre as partes. b) Ainda, com 

esteio no artigo 3º c/c artigo 17º do NCPC, ambos combinados com o art. 

485, VI, também do Diploma Processual Civil, não havendo ligação entre a 

Requerida e o objeto do direito afirmado neste juízo (o que implica na sua 

ilegitimidade passiva), julgo em relação a empresa BANCO SANTANDER 

S/A o presente feito sem apreciação do mérito. SUGIRO improcedência 

dos pedidos de danos morais. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KELVI BARROS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - MT0020983A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

11/09/2017 Hora: 12:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KELVI BARROS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - MT0020983A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

18/09/2017 Hora: 12:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que passo à intimação Dr. Advogado do(a) 

REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A (adv. da 

parte promovente) para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 30/08/2017 Hora: 15:20 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KELVI BARROS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000175-89.2017.811.0004 Pólo Ativo: KELVI BARROS DE 

OLIVEIRA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTOES S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou os serviços da reclamada. 

Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

apresentando contrato devidamente assinado pela parte autora. 

Superados o fato que o autor possuía um contrato com a Ré, o que 

entendo incontroverso, o autor não comprovado o pagamento, assim 

forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Ainda, ressalto que 

a obrigação de informar acerca do registros nos órgãos de inadimplentes 

cabe a empresa negativadora (SPC, SERASA, ETC), sendo certo que, tal 

fato não exclui a legitimidade da cobrança, portanto não ensejando direito 

ao autor em receber danos morais em tal situação. Logo, ainda que cabível 

a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 

Importante salientar que caberia ao autor ingressar com apenas um 

processo, para discutir todas as negativações existentes no extrato, pois 

em caso de negativação indevida, somente caberá indenização na mais 

antiga. 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora 

ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é 

devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 5. DO ATO ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º 

do Novo Código de Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres 

das partes e seus procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, 

bem como não praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, 

cabendo a aplicação de multa em decorrência do ato atentatório à 

dignidade da justiça (§2º). Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de 

multa de 2% (dois por cento) do valor da causa em decorrência do ato 

atentatório praticado pela parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO 

PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos 

termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO 

ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da 

Reclamada. Ainda CONDENO a parte autora, juntamente com seu 

procurador ao pagamento de multa de 2%(dois por cento) do valor da 

causa, em decorrência do ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000135-10.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARCELO SILVA 

SANTOS Pólo Passivo: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 298 de 1523



amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou os serviços da reclamada. 

Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

apresentando contrato devidamente assinado pela parte autora. 

Superados o fato que o autor possuía um contrato com a Ré, o que 

entendo incontroverso, o autor não comprovado o pagamento, assim 

forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Ainda, ressalto que 

a obrigação de informar acerca do registros nos órgãos de inadimplentes 

cabe a empresa negativadora (SPC, SERASA, ETC), sendo certo que, tal 

fato não exclui a legitimidade da cobrança, portanto não ensejando direito 

ao autor em receber danos morais em tal situação. Logo, ainda que cabível 

a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar 

com ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, 

configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da 

parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, 

inciso II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DO ATO 

ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de 

Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres das partes e seus 

procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, bem como não 

praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação 

de multa em decorrência do ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). 

Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por 

cento) do valor da causa em decorrência do ato atentatório praticado pela 

parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a 

parte autora, juntamente com seu procurador ao pagamento de multa de 

2%(dois por cento) do valor da causa, em decorrência do ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000135-10.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARCELO SILVA 

SANTOS Pólo Passivo: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou os serviços da reclamada. 

Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

apresentando contrato devidamente assinado pela parte autora. 

Superados o fato que o autor possuía um contrato com a Ré, o que 

entendo incontroverso, o autor não comprovado o pagamento, assim 

forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Ainda, ressalto que 

a obrigação de informar acerca do registros nos órgãos de inadimplentes 

cabe a empresa negativadora (SPC, SERASA, ETC), sendo certo que, tal 

fato não exclui a legitimidade da cobrança, portanto não ensejando direito 

ao autor em receber danos morais em tal situação. Logo, ainda que cabível 

a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar 

com ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, 

configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da 

parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, 

inciso II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DO ATO 

ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de 

Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres das partes e seus 

procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, bem como não 

praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação 

de multa em decorrência do ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). 

Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por 

cento) do valor da causa em decorrência do ato atentatório praticado pela 

parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a 

parte autora, juntamente com seu procurador ao pagamento de multa de 

2%(dois por cento) do valor da causa, em decorrência do ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 
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40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DEIBDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação Dr. Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIANO DE FIGUEIREDO 

PAGOTTO - MT0020983A (adv. da parte promovente) para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 05/09/2017 

Hora: 15:40 , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KELVI BARROS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - MT0020983A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 12/09/2017 Hora: 08:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DEIBDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000151-61.2017.811.0004 Pólo Ativo: DANIEL DEIBDE COSTA 

Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais teve qualquer contrato com a 

Reclamada. Na contestação, o Reclamado alega prescrição do direito de 

pleitear indenização pelo autor, sendo que a divida é devida. Importante 

salientar que ainda que o contrato seja uns dos requisitos indispensáveis 

para comprovar a origem do debito, porém, pelo extrato de negativação da 

parte autora, verifico que possui outras negativações, inclusive de 

empresas que não possuem processo, de modo que também reputa-se 

cobrança legitima. Assim, diante do histórico de inadimplência da parte 

autora, forçoso reconhecer a licitude da presente cobrança. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Importante salientar que caberia ao autor ingressar 

com apenas um processo, para discutir todas as negativações existentes 

no extrato, pois em caso de negativação indevida, somente caberá 

indenização na mais antiga. 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o 

fato da parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo 

que a divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), narrando na inicial que jamais 

possuiu contrato com a Ré, deixando de apresentar provas que rebatem 

os documentos apresentados na contestação, comprovando-se a lide 

temerária. 5. DO ATO ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º 

do Novo Código de Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres 

das partes e seus procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, 

bem como não praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, 

cabendo a aplicação de multa em decorrência do ato atentatório à 

dignidade da justiça (§2º). Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de 

multa de 2% (dois por cento) do valor da causa em decorrência do ato 

atentatório praticado pela parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO 

PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos 

termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO 

ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da 

Reclamada. Ainda CONDENO a parte autora, juntamente com seu 

procurador ao pagamento de multa de 2%(dois por cento) do valor da 

causa, em decorrência do ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DEIBDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000151-61.2017.811.0004 Pólo Ativo: DANIEL DEIBDE COSTA 

Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 
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complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais teve qualquer contrato com a 

Reclamada. Na contestação, o Reclamado alega prescrição do direito de 

pleitear indenização pelo autor, sendo que a divida é devida. Importante 

salientar que ainda que o contrato seja uns dos requisitos indispensáveis 

para comprovar a origem do debito, porém, pelo extrato de negativação da 

parte autora, verifico que possui outras negativações, inclusive de 

empresas que não possuem processo, de modo que também reputa-se 

cobrança legitima. Assim, diante do histórico de inadimplência da parte 

autora, forçoso reconhecer a licitude da presente cobrança. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Importante salientar que caberia ao autor ingressar 

com apenas um processo, para discutir todas as negativações existentes 

no extrato, pois em caso de negativação indevida, somente caberá 

indenização na mais antiga. 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o 

fato da parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo 

que a divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), narrando na inicial que jamais 

possuiu contrato com a Ré, deixando de apresentar provas que rebatem 

os documentos apresentados na contestação, comprovando-se a lide 

temerária. 5. DO ATO ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º 

do Novo Código de Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres 

das partes e seus procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, 

bem como não praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, 

cabendo a aplicação de multa em decorrência do ato atentatório à 

dignidade da justiça (§2º). Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de 

multa de 2% (dois por cento) do valor da causa em decorrência do ato 

atentatório praticado pela parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO 

PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos 

termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO 

ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da 

Reclamada. Ainda CONDENO a parte autora, juntamente com seu 

procurador ao pagamento de multa de 2%(dois por cento) do valor da 

causa, em decorrência do ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KELVI BARROS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000174-07.2017.811.0004 Pólo Ativo: KELVI BARROS DE 

OLIVEIRA Pólo Passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais teve qualquer contrato com a 

Reclamada. Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

oriunda da cessão de crédito, sapresentando extrato da conta que aduz 

ser da parte autora. Importante salientar que ainda que o contrato seja uns 

dos requisitos indispensáveis para comprovar a origem do debito, porém, 

pelo extrato de negativação da parte autora, verifico que possui outras 

negativações, onde verifico que o débito é devido (por exemplo, processo 

1000175-89.2017), e no extrato verifico outras empresas (CLUB MAIS), 

que não possui processo, de modo que também reputa-se cobrança 

legitima. Assim, diante do histórico de inadimplência da parte autora, 

forçoso reconhecer a licitude da presente cobrança. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Importante salientar que caberia ao autor ingressar 

com apenas um processo, para discutir todas as negativações existentes 

no extrato, pois em caso de negativação indevida, somente caberá 

indenização na mais antiga. 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o 

fato da parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo 

que a divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), narrando na inicial que jamais 
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possuiu contrato com a Ré, deixando de apresentar provas que rebatem 

os documentos apresentados na contestação, comprovando-se a lide 

temerária. 5. DO ATO ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º 

do Novo Código de Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres 

das partes e seus procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, 

bem como não praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, 

cabendo a aplicação de multa em decorrência do ato atentatório à 

dignidade da justiça (§2º). Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de 

multa de 2% (dois por cento) do valor da causa em decorrência do ato 

atentatório praticado pela parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO 

PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos 

termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO 

ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da 

Reclamada. Ainda CONDENO a parte autora, juntamente com seu 

procurador ao pagamento de multa de 2%(dois por cento) do valor da 

causa, em decorrência do ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011353-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UELSON NEGRI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011353-13.2017.811.0004 Pólo Ativo: UELSON NEGRI DA 

SILVA Pólo Passivo: CLARO S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que alega jamais ter contratado os serviços de 

plano da reclamada, e apesar de efetuado inúmeras ligações de 

cancelamento continuou sendo enviado faturas pelo serviço não prestado, 

sendo mais de dois anos, pugnando pelo ressarcimento dessas faturas, e 

declaração de inexistência dos débitos. A Reclamada na contestação 

alega que o autor tinha pleno conhecimento da contratação, visto que 

efetuava os pagamentos das faturas, e ainda conforme extrato em anexo, 

efetuava ligações pelo plano, restando legitima a cobrança. Pois bem, em 

analise aos fatos e documentos no processo, verifico que o autor 

comprova o pagamento até o mês de agosto/2015, sendo que as 

cobranças se referem até o mês de outubro/2015. Em que pese o autor 

alegar que não utilizava os serviços, verifico pelo histórico de ligações 

apresentados pela reclamada, que o autor utilizou dos serviços até o mês 

de outubro, mês da ultima fatura em cobrança. Dessa forma, é evidente 

que o autor tinha conhecimento do dever de pagamento, vez que utilizou o 

serviço, e o não pagamento das faturas do mês de setembro e outubro, 

geram direito da reclamada efetuar a cobrança. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 6. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010512-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR RIBEIRO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR RIBEIRO DE JESUS OAB - MT0015269S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010512-18.2017.811.0004 Pólo ativo: VALDEIR RIBEIRO DE 

JESUS Pólo passivo: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. DO MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito no estado do processo, a teor 355, I, do Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

MORAIS e MATERIAIS, onde a parte autora, em resumo, aduz que 

contratou um empréstimo/financiamento no valor de R$ 4.580,46 em 38 

parcelas n mês de janeiro/2017, no entanto, no mês de fevereiro foi 

lançado o débito na sua conta corrente integral, consumindo seu crédito 

especial no valor de R$950,00, e gerando juros e encargos. Aduz que 

entrou em contato com o gerente do banco, porém não obteve nenhuma 

resposta do departamento, sendo que foi creditado em sua conta uma 

quantia que foi aprovisionada pelo banco em razão do seu saldo negativo. 

Aduz que existiam cheques que não foram compensados, e pagamentos 

não efetuados, por conta dos transtornos provocados pelo Banco réu. 

Dessa forma, ingressou com a presente ação buscando uma solução para 
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resolução dos seus problemas, visto que o Banco se mantém inerte 

apesar de todo esforço do autor em resolver a situação. Na contestação, 

o Banco réu impugna genericamente as alegações da parte autora, não 

demonstrando a ausência de responsabilidade pela situação vivenciada 

pela parte autora. Pois bem, diante dos fatos e documentos apresentados 

entendo que assiste razão parcial a parte autora. Isto porque a mesma 

apresenta documento que comprova que realizou um empréstimo em 38 

parcelas, sendo manifestamente indevido a cobrança integral em um único 

mês. Ainda como se não bastasse, o autor teve descontado seu cheque 

especial, e retorno indevido de contas e cheques que seriam cobrados, 

sendo certo que a responsabilidade é da reclamada, pois foi a mesma que 

causou a falha na prestação do serviço. Inicialmente, passo à analise da 

obrigação de fazer, pois considerando que o autor efetuou a contratação 

de um empréstimo pelo período de 38 meses, caberá a Reclamada no mês 

seguinte a publicação desta sentença iniciar as cobranças das parcelas 

referente ao empréstimo contratado, na forma e com juros inicialmente 

pactuados, sem causar prejuízos financeiros ao autor, devendo cancelar 

valores da cobrança ou juros aplicados em razão da cobrança em uma 

única parcela, devolvendo ao autor valores já descontados. Pois bem, 

quanto aos danos materiais, entendo que deve ser devolvido ao autor o 

valor referente ao deposito efetuado, que tange a quantia de R$. 4.269,75, 

visto que tal valor não deveria ser utilizado para cobrir o debito existente 

na sua conta corrente, visto que a cobrança era indevida. Não entendo 

que a restituição deva ser realizada em dobro, tendo em vista que não 

restou comprovada a má-fé da reclamada. Não entendo que deva ser 

devolvidos os valores que tornaram a conta do autor negativa, tendo em 

vista que estaríamos causando enriquecimento indevido ao autor, visto 

que o debito foi pago pelo valor do deposito. 3.2 DOS DANOS MORAIS 

Comprovada a falha na prestação do serviço, entendo devida a reparação 

em danos morais pelos prejuízos sofridos pelo autor, inclusive pela 

devolução indevida do cheque. . Nesta enseada, diz o Código Civil 

Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Nesse sentido: CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - DESCONTO INDEVIDO EM 

CONTA-CORRENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. 

Em sede de recurso especial, a revisão da indenização por dano moral 

apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias 

se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas 

hipóteses, incide o enunciado da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no AREsp: 401880 SP 2013/0318932-7, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/11/2013, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2013) APELAÇÃO 

INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS EMPRÉSTIMO INDEVIDO - QUANTUM. - A 

fraude de terceiros é inserida na teoria do risco profissional da atividade 

da instituição financeira (recurso repetitivo do C. Superior Tribunal de 

Justiça);- Manutenção da sentença por seus próprios e bem lançados 

fundamentos art. 252 do RITJSP;- Quantum indenizatório que se mostra 

adequado à média praticada por esta Relatora em casos análogos e 

condizente com o dano sofrido (artigo 944 do CC), incabível 

redução;RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 9122182202009826 SP 

9122182-20.2009.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de 

Julgamento: 15/10/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 31/10/2012) Com efeito, a parte autora narra sua 

intranqüilidade e insegurança e porquê não impotência, em ver lançados 

em seu pagamento cobrança indevida do valor de empréstimo. Nossos 

tribunais tem rotineiramente decidido que a oferta/cobrança de crédito não 

solicitado ao consumidor implica na condenação por danos morais. No 

sentido de nosso entendimento os julgados: APELAÇÃO INDENIZAÇÃO 

DANOS MORAIS EMPRÉSTIMO INDEVIDO - QUANTUM. - A fraude de 

terceiros é inserida na teoria do risco profissional da atividade da 

instituição financeira (recurso repetitivo do C. Superior Tribunal de 

Justiça);- Manutenção da sentença por seus próprios e bem lançados 

fundamentos art. 252 do RITJSP;- Quantum indenizatório que se mostra 

adequado à média praticada por esta Relatora em casos análogos e 

condizente com o dano sofrido (artigo 944 do CC), incabível 

redução;RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 9122182202009826 SP 

9122182-20.2009.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de 

Julgamento: 15/10/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 31/10/2012) Na hipótese presente, verifico que caberia a parte 

reclamada proceder com mais cautela quando se trata de concessão de 

empréstimos, haja vista que responde integralmente pelos danos sofridos 

pelo consumidor quando comprovado a falha na prestação do serviço. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, como forma punitiva da atitude das Reclamadas visto 

que ainda não havia sido efetuado nenhum desconto indevido, plausível a 

fixação da indenização em R$6.000,00 (seis mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e 

com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, c/c art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95, SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a)CONDENAR, o reclamado BANCO DO BRASIL S/A, ao pagamento 

de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

a reclamante VALDEIR RIBEIRO DE JESUS, valor esse acrescido de juros 

de 1%(um por cento) ao mês, a partir da citação (Art. 404 e 405 do CC), e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ) b) CONDENAR o Reclamado ao pagamento da 

quantia de R$4.269,75(quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e 

setenta e cinco centavos) a titulo de dano material, valor esse acrescido 

de juros de 1%(um por cento) ao mês, a partir da citação (Art. 404 e 405 

do CC), e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ) c) Reembolsar o autor todos 

juros e multas cobrados em conta corrente em decorrência da cobrança 

indevida do empréstimo em somente uma mensalidade. d) Restabelecer os 

benefícios do autor, como cheque especial, dentre outros existentes antes 

da situação descrita nestes autos. e) Iniciar a cobranças do empréstimo 

realizado pelo autor no mês seguinte a publicação desta sentença nas 

mesma quantidade de parcelas e juros inicialmente pactuados, sem 

prejuízo ao autor. f) Declarar inexistente a forma de cobrança do 

empréstimo realizada pelo banco réu. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Avila Vasconcelos Juiza Leiga
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Autos nº 8011374-23.2016.811.0004 Pólo Ativo: JEAN FABIO DA SILVA 

OLIVEIRA Pólo Passivo: JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 
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motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL, 

onde suscita a parte autora em resumo que, o Reclamado indevidamente 

ofertou uma denuncia perante o MPE o colocando na condição de 

investigado de crime de peculato. Alega que sempre trabalhou dignamente 

sendo surpreendido com tal falácia, que vêm sofrendo chacota da 

sociedade. Na contestação, o Reclamado alega que efetuou a denúncia 

sobre os desvios de combustíveis que estavam ocorrendo, e que a policia 

civil que chegou ao nome do autor, intimando-o para depor. Que não tem 

relação com o presente fato requerendo a improcedência da inicial. Pois 

bem, verifico que o Reclamado como vereador, tem por obrigação efetuar 

denuncias de crimes que supostamente estejam ocorrendo, sendo certo, 

que conforme termo descrito na própria declaração do autor, foi 

denunciada a pratica do crime, e como o autor é funcionário que tem 

contato direto com o objeto (caminhão), evidentemente que seria umas das 

pessoas ouvidas. Ainda, o autor não comprova que fora indiciado, sendo 

certo que não sendo o autor do fato, aos finais das investigações não 

sofrerá nenhum prejuízo. 3.1.DANO MORAL No que tange ao pedido de 

dano moral, como se observa, nesta demanda, como em tantas outras 

ações de indenização por dano moral, o julgamento não demanda maiores 

incursões jurídicas ou no campo da investigação probatória (daí o 

julgamento antecipado da lide). A solução passa simplesmente pelo exame 

de fatos notórios e de regras de convivência social, regras da experiência 

comum. Nessa senda, tenho que cada situação trazida ao conhecimento 

do judiciário deva ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena 

de propiciarmos o fomento das ações reparatórias nesse sentido, 

concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que passe por uma 

desagradável situação em um acontecimento da vida que evidencie tão 

somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o dever de reparar o 

“mal causado”. O autor nos presentes autos se resume em trazer 

proposições genéricas, sem fixar o centro exato dos elementos 

caracterizadores dos danos, quais sejam, o nexo de causalidade e o fato 

lesivo concreto. No que diz respeito ao dano moral, não verifico na 

espécie versada a sua ocorrência, pois não restou suficientemente 

comprovado que os envolvidos foram expostos a situação vexatória ou 

indigna, vez o autor não foi acusado do crime, e sim foi ouvido acerca do 

esclarecimento de um suposto crime. Não se pode esquecer que a 

sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano moral, devendo ser 

levado em conta que a frustração e a contrariedade, em certa medida, 

fazem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, 

entre os amigos e até no ambiente familiar. A jurisprudência é neste 

sentido: O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). É certo que a 

Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso X, prevê que “são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação”, expressando claramente que pode ser objeto de reparação o 

chamado dano moral. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga
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INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) EDILZETE 

GOMES MORAIS DE ABREU - MT0015984A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 23/08/2017 Hora: 13:00 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000282-36.2017.811.0004 Pólo Ativo: VANILDO GREGORIO 

BARBOSA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 
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repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que a parte promovente desistiu. Inicialmente 

convém frisar que a desistência nesta esfera é inoponível, privilegiando o 

interesse de agir e autonomia da vontade do autor, em contrapartida da 

simplicidade das causas, e por isso independe da anuência da outra parte. 

Esse é o estampado no enunciado do FONAJE que se arrola: ENUNCIADO 

90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ). Confirma a assertiva a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. DESISTÊNCIA. DISPENSA DE ANUÊNCIA DO RÉU. ENUNCIADO Nº 90 

DO FONAJE. EXTINÇÃO DE FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1 - 

ACÓRDÃO ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 

46 DA LEI 9.099 /1995 E ART. 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO 

INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E 

TEMPESTIVO. 2 - DESISTÊNCIA DO PEDIDO, SEM ANUÊNCIA DO RÉU. 

ENUNCIADO Nº 90 DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - FONAJE: "A DESISTÊNCIA DO AUTOR, MESMO SEM ANUÊNCIA 

DO RÉU JÁ CITADO, IMPLICARÁ NA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, AINDA QUE TAL ATO SE DÊ EM AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO". NO PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS NÃO SE APLICA A NORMA INSCULPIDA NO ART. 267 , § 4º , 

DO CPC , QUE EXIGE ANUÊNCIA DO RÉU PARA DESISTÊNCIA DA AÇÃO 

QUANDO JÁ OFERECIDA RESPOSTA. PRECEDENTES DESTA TURMA 

(ACÓRDÃO N.633984, 20120110613993ACJ, RELATOR: ISABEL PINTO, 2ª 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, 

DATA DE JULGAMENTO: 09/10/2012, PUBLICADO NO DJE: 19/11/2012. 

PÁG.: 366). 3 - RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. ((Apelacao 

C ive l  do  Ju izado Espec ia l  ACJ  20120710232749  DF 

0023274-83.2012.8.07.0007 (TJ-DF)).  Anote-se,  a inda,  que 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária e 

não incide nas circunstâncias em que há regramento específico na 

referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o art. 267, §1º, 

do citado Diploma processual, o qual exige a intimação pessoal das partes 

para que seja extinto o processo por abandono da causa. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que a situação atual do presente 

processo permite a extinção com fundamento nos dispositivos 

retrocitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, 

promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Que seja revogado 

os efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. 

Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 

40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Setembro de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ALVES DA CRUZ SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ROSA VIEIRA JUNIOR OAB - RO4899 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA MARIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu advogado, JOAO ROSA 

VIEIRA JUNIOR - RO4899 (adv. da parte promovente) para que compareça 

à audiência de conciliação designada para o dia 26/07/2017, às 10h 

(horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial Cível de Barra do Garças, sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ALVES DA CRUZ SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ROSA VIEIRA JUNIOR OAB - RO4899 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA MARIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos, bem como documentos acostados pelas 

partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação probatória, ao 

ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo ao 

julgamento. Trata-se de ação que precisa pelo rito ser recebida como ação 

de cobrança proposta pela promovente em face da promovida. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 
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preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Em síntese, sustenta a parte reclamante 

que é credora da parte reclamada, em relação a cheques devolvidos por 

insuficiência de fundos. Nota-se que a reclamada foi regularmente citada e 

deixou de comparecer à sessão de conciliação, e deixou de apresentar 

contestação, tornando-se, dessa forma, revel. A primeira promovida não 

foi encontrada, mas em oportunidade saneadora a parte autora desistiu da 

ação em relação a mesma. Logo, a procedência da pretensão contida na 

inicial, com o reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se 

impõe, mormente porque há documentos que demonstram a relação 

jurídica entre as partes. É cediço que a garantia da ampla defesa não se 

trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com desídia negativa de atos, ou seja, deixe de 

contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual 

civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do Código de Processo Civil, que caberá 

ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas 

necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Nesse sentido, necessário acrescentar que “a 

falta de contestação, quando leve a que se produzam os efeitos da 

revelia, exonera o autor de provar os fatos deduzidos como fundamento 

do pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo proceder o 

julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos trazidos com 

a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma diversa do nela 

narrado, o juiz haverá que considerar o que deles resulte e não se firmar 

em presunção que se patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in 

Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. 

Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, 

nota 6, pg. 422). No entanto, diante do princípio do livre convencimento do 

juiz, tenho que os elementos de provas constantes nos autos, 

corroborado com a revelia do réu, impõe o reconhecimento da 

prescindibilidade da produção de provas em audiência, o que autoriza o 

julgamento antecipado do feito. Assim, outro caminho não há a não ser 

aplicar os efeitos da revelia e julgar procedente a pretensão. Ante o 

exposto, decreto a revelia da parte reclamada e julgo procedente a 

pretensão contida na peça inicial e, por consequência julgar procedente o 

ímpeto exordial. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade 

do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) CONDENAR a parte 

reclamada a pagar à parte autora a importância dos cheques 

apresentados, devendo ser acrescido ainda, de correção monetária pelo 

índice INPC na data da citação e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, 

CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar a partir da data da emissão. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

28 de Setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000404-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDINA DE SOUZA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMÇÃO da parte promovente, por meio de seu Advogado do(a) 

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - MT0015984A para que compareça 

à audiência de conciliação designada para o dia 15/08/2017 Hora: 14:40 

(HORÁRIO DE MT) , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000404-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDINA DE SOUZA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1000404-49.2017.8.11.0004 Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o 

relatório conforme preceitua o art. 38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES 

Não há que se falar em complexidade ou inconsistências suficientes que 

autorizem afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada 

nenhuma preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação 

Compulsando os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem 

como documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 

37 da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não 

houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou materiais. 

Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 
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os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000380-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTIANE PORTELLA FONTES SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente, por meio de seu Advogado do(a) 

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - MT0015984A para que compareça 

à audiência de conciliação designada para o dia 15/08/2017 Hora: 14:00 

(HORÁRIO DE MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000380-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTIANE PORTELLA FONTES SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não 

houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou materiais. 

Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI GREGORIO DA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimação, da parte autora, por meio do sua advogada, EDILZETE GOMES 

MORAIS DE ABREU - MT0015984A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 09/08/2017 Hora: 10:40/MT , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI GREGORIO DA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não 

houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou materiais. 

Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO SANTANA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu advogado EDILZETE GOMES 

MORAIS DE ABREU - MT0015984A para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 16/08/2017 Hora: 13:00 ( MT) , sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO SANTANA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não 

houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou materiais. 

Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 
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sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente, por meio de seu Advogado do(a) 

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - MT0015984A para que compareça 

à audiência de conciliação designada para o dia 22/08/2017 Hora: 13:00 

(Horário de MT) , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000280-66.2017.811.0004 Pólo Ativo: EURIPEDES RODRIGUES 

DA SILVA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 
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suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEUCIANE LOPES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP0166349A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000555-15.2017.811.0004 Pólo Ativo: LEUCIANE LOPES DE 

AMORIM Pólo Passivo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou os serviços da reclamada. 

Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, referente a 

débitos da natura, onde ocorreu cessão de crédito, apresentando 

posteriormente contrato e demais documentos que comprovam a origem 

da divida. Superados o fato que o autor possuía um contrato com a Ré, o 

que entendo incontroverso, o autor não comprovado o pagamento, assim 

forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Ainda, ressalto que 

a obrigação de informar acerca do registros nos órgãos de inadimplentes 

cabe a empresa negativadora (SPC, SERASA, ETC), sendo certo que, tal 

fato não exclui a legitimidade da cobrança, portanto não ensejando direito 

ao autor em receber danos morais em tal situação. Logo, ainda que cabível 

a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 

Importante salientar que caberia ao autor ingressar com apenas um 

processo, para discutir todas as negativações existentes no extrato, pois 

em caso de negativação indevida, somente caberá indenização na mais 

antiga. 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora 

ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é 

devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 5. DO ATO ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º 

do Novo Código de Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres 

das partes e seus procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, 

bem como não praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, 

cabendo a aplicação de multa em decorrência do ato atentatório à 

dignidade da justiça (§2º). Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de 

multa de 2% (dois por cento) do valor da causa em decorrência do ato 

atentatório praticado pela parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO 

PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos 

termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO 

ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da 

Reclamada. Ainda CONDENO a parte autora, juntamente com seu 

procurador ao pagamento de multa de 2%(dois por cento) do valor da 

causa, em decorrência do ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARINHO LOPES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ROGER FERNANDES - MT0008343A-O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 13/09/2017 

Hora: 08:40 ,/MT sob pena de contumácia e extinção do processo.BEM 

COMO A DEFERIMENTO DA LIMINAR

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARINHO LOPES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000563-89.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUCIA MARINHO LOPES 

SILVA Pólo Passivo: OI S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 
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nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou qualquer 

serviço com a mesma. Na contestação a Reclamada, impugna 

genericamente os fatos alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é 

devida, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem do débito. Destarte, conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

Autora, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela parte reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. Não há dúvida de que a 

conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A título 

exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se 

reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os documentos acostados 

a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui outras restrições além 

da discutida no presente processo, conforme relatório de negativação, 

que não estão sendo discutidas em outra ação. O entendimento dos 

Tribunais Superiores é no sentido da ausência de danos morais em caso 

de legitima negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto 

considerando as negativações posteriores que também são legitimas não 

está sendo reconhecida a existência dos danos morais, pois caracteriza a 

figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a 

honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta 

traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte 

não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar 

de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIO VIEIRA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora, por meio do seu advogado, Dr. Advogado do(a) 

REQUERENTE: ROGER FERNANDES - MT0008343A-O (adv. da parte 

promovente), para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 30/08/2017 Hora: 16:40/MT, sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIO VIEIRA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000577-73.2017.811.0004 Pólo ativo: ELIZIO VIEIRA DE AMORIM 

Pólo passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 
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produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização moral, em que 

a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos 

órgãos de restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, visto que 

a divida trata-se de cessão de crédito com a empresa natura, porem não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte Autora, restando configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise dos 

documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da 

dívida impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$6.000,00 (seis 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o 

Reclamado CLARO S/A a pagar a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) à 

titulo de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante ELIZIO 

VIEIRA DE AMORIM valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao 

mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANE SILVA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu advogado ROGER 

FERNANDES - MT0008343A-O para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 28/08/2017 Hora: 13:40 (MT) , sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADIVANI BATISTA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000613-18.2017.811.0004 Pólo ativo: ADIVANI BATISTA DA 

COSTA Pólo passivo: BANCO DO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 
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do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização moral, em que a parte autora alega que teve 

lançado indevidamente seu nome nos órgãos de restrição, visto que 

nunca contratou a reclamada. Na contestação, a Reclamada alega que 

inexiste dever de indenizar, visto que a divida trata-se de cessão de 

crédito com a empresa natura, porem não apresenta nenhum documento 

apto a comprovar a origem da divida. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$6.000,00 (seis 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o 

Reclamado BANCO DO BRADESCO S/A a pagar a quantia de R$6.000,00 

(seis mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante ADIVANI BATISTA DA COSTA valor com incidência de juros 

de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do 

STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação 

desta sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, em 

discussão nesse processo. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000577-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LOPES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000577-73.2017.811.0004 Pólo ativo: JOAQUIM LOPES 

MIRANDA Pólo passivo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização moral, em que a parte autora alega que teve 

lançado indevidamente seu nome nos órgãos de restrição, visto que 

nunca contratou a reclamada. Na contestação, a Reclamada alega que 

inexiste dever de indenizar, visto que a divida trata-se de cessão de 

crédito com a empresa natura, porem não apresenta nenhum documento 

apto a comprovar a origem da divida. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando 
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configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$6.000,00 (seis 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o 

Reclamado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I a pagar a quantia de R$6.000,00 (seis mil 

reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante JOAQUIM LOPES MIRANDA valor com incidência de juros de 

1% (um por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão 

nesse processo. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FORTUNATO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente, por meio de seu advogado CARLOS 

HENRIQUE BARBOSA - MT0015056A-A para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 29/08/2017 Hora: 09:20 (Horário de 

MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FORTUNATO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000476-36.2017.811.0004 Pólo ativo: ROSANGELA 

FORTUNATO BATISTA Pólo passivo TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização moral, em que a parte autora alega que teve 

lançado indevidamente seu nome nos órgãos de restrição, visto que 
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nunca contratou a reclamada. Na contestação, a Reclamada alega que 

inexiste dever de indenizar, apresentando telas sistêmicas, porem não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como 

contrato assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$6.000,00 (seis 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o 

Reclamado TELEFONICA BRASIL S/A a pagar a quantia de R$6.000,00 

(seis mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante ROSANGELA FORTUNATO BATISTA valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 

do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da 

presente sentença, DECLARO inexistente a relação jurídica entre as 

partes, em discussão nesse processo. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FORTUNATO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000476-36.2017.811.0004 Pólo ativo: ROSANGELA 

FORTUNATO BATISTA Pólo passivo TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização moral, em que a parte autora alega que teve 

lançado indevidamente seu nome nos órgãos de restrição, visto que 

nunca contratou a reclamada. Na contestação, a Reclamada alega que 

inexiste dever de indenizar, apresentando telas sistêmicas, porem não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como 

contrato assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 
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causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$6.000,00 (seis 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o 

Reclamado TELEFONICA BRASIL S/A a pagar a quantia de R$6.000,00 

(seis mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante ROSANGELA FORTUNATO BATISTA valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 

do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da 

presente sentença, DECLARO inexistente a relação jurídica entre as 

partes, em discussão nesse processo. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUNEIDE TEREZINHA VOBETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000446-98.2017.811.0004 Pólo Ativo: EUNEIDE TEREZINHA 

VOBETO Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 
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generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUNEIDE TEREZINHA VOBETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000446-98.2017.811.0004 Pólo Ativo: EUNEIDE TEREZINHA 

VOBETO Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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ALEXANDRO DA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000612-33.2017.811.0004 Pólo Ativo: ALEXANDRO DA SILVA 

CASTRO Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, conforme 

relatório de negativação, que não estão sendo discutidas em outra ação. 

O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de 

danos morais em caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 

STJ), no entanto considerando as negativações posteriores que também 

são legitimas não está sendo reconhecida a existência dos danos morais, 

pois caracteriza a figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. 

INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para 

que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se 

faz que esta traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a 

própria parte não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há 

como cobrar de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não 

tento havido recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto 

ao valor da indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. 

(TJ-MG - AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO DA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000475-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu advogado CARLOS 

HENRIQUE BARBOSA - MT0015056A-A para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 28/08/2017 Hora: 13:20 (MT) , sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000475-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000475-51.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUCIANO JOSE DA 

SILVA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou os serviços da reclamada. 

Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

apresentando contrato e demais documentos que comprovam a origem da 

divida. Superados o fato que o autor possuía um contrato com a Ré, o que 

entendo incontroverso, o autor não comprovado o pagamento, assim 

forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Ainda, ressalto que 

a obrigação de informar acerca do registros nos órgãos de inadimplentes 

cabe a empresa negativadora (SPC, SERASA, ETC), sendo certo que, tal 

fato não exclui a legitimidade da cobrança, portanto não ensejando direito 

ao autor em receber danos morais em tal situação. Logo, ainda que cabível 

a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar 

com ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, 

configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da 

parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, 

inciso II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DO ATO 

ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de 

Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres das partes e seus 

procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, bem como não 

praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação 

de multa em decorrência do ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). 

Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por 

cento) do valor da causa em decorrência do ato atentatório praticado pela 

parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a 

parte autora, juntamente com seu procurador ao pagamento de multa de 

2%(dois por cento) do valor da causa, em decorrência do ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu advogado EDILZETE GOMES 

MORAIS DE ABREU - MT0015984A para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 30/08/2017 Hora: 09:00 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não 

houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou materiais. 

Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 
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boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 29 de setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MARIA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora, por meio do seu advogado, Dr. Advogado do(a) 

REQUERENTE: EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - MT0015984A (adv. 

da parte promovente), para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 30/08/2017 Hora: 13:00/MT , sob pena de contumácia 

e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MARIA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não 

houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou materiais. 

Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 
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falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 29 de setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA AUXILIADORA SENHORANO LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando defeito na prestação de serviço, por cobrança indevida de 

fatura. Pede danos morais. Em contestação, as requeridas, em síntese, 

alegam que o autor não fez prova dos danos, menciona que prestou 

efetivamente os serviços e que não existe responsabilidade das 

requeridas por não haver ilícito. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho 

que razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega defeito na 

prestação do serviço, mas não junta documentos que evidenciam sua 

formula. Ao apontar cobrança indevida não junta comprovante de 

inscrição em cadastro de proteção ao crédito. Não traz nenhuma prova 

também que tenha tentado resolver a questão de forma administrativa. 

Ante a absoluta falta de provas, e a manifesta inadequação da fórmula 

eleita, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de 

Setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE DA COSTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte reclamante, por meio de seu Advogado EDILZETE 

GOMES MORAIS DE ABREU - MT0015984A para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 29/08/2017 Hora: 13:00 

(HORÁRIO DE MT) , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011552-74.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

J. HERNANDES DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARTIRA BIBIANA STEFANI OAB - MT15194/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUECILENE DE SOUZA ROCHA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que mesmo devidamente ciente para dar 

andamento, conforme consta do (s) evento (s), percebe-se que a parte 

deixou de realizar medidas positivas para sequencia da marcha, 

sobretudo atender o despacho na integralidade. Constado abandono, 

anoto que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico na referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o 

art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a intimação 

pessoal das partes para que seja extinto o processo por abandono da 

causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o 
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exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Setembro 

de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE DA COSTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não 

houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou materiais. 

Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 29 de setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA GOMES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente, por meio de seu Advogado EDILZETE 

GOMES MORAIS DE ABREU - MT0015984A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 28/08/2017 Hora: 12:20 

(Horário de MT) , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARQUES MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não 

houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou materiais. 

Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 
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prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 29 de setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA GOMES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não 

houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou materiais. 

Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 29 de setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI MARQUES MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não 

houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou materiais. 

Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 29 de setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO KLEIN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente, por meio de seu Advogado do(a) 

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - MT0015984A para que compareça 

à audiência de conciliação designada para o dia 25/08/2017 Hora: 13:00 

(Horário de MT) , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORACINA BARBOSA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não 

houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou materiais. 

Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 
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PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 29 de setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO KLEIN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não 

houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou materiais. 

Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 29 de setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEUDINA BARBOSA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 
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preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não 

houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou materiais. 

Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 29 de setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE RITA FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ROGER FERNANDES - MT0008343A-O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 12/09/2017 Hora: 13:40 , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.BEM COMO A LIMINAR DEFERIDA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE RITA FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000562-07.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARLENE RITA 

FURTADO Pólo Passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 
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predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, conforme 

relatório de negativação, que não estão sendo discutidas em outra ação. 

O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de 

danos morais em caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 

STJ), no entanto considerando as negativações posteriores que também 

são legitimas não está sendo reconhecida a existência dos danos morais, 

pois caracteriza a figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. 

INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para 

que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se 

faz que esta traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a 

própria parte não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há 

como cobrar de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não 

tento havido recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto 

ao valor da indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. 

(TJ-MG - AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS BATISTA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de sua advogada DANIELLY 

BARROS DO PRADO - MT21034/O-O para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 23/08/2017 Hora: 13:20 (MT) , sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

B.N LOVE GALLE - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de cobrança da compra de 

uma carne que foi entregue de modo equivocado e não foi restituído valor. 

Em contestação, a parte confessa as situações Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. O valor despendido pela autora deve ser devolvido 

de modo corrigodo. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a)condenar a promovida a pagar à parte 

autora, em razão do valor cobrado, o pagamento de R$ 233,60 (duzentos 

e trinta e três reais e sessenta centavos), a título de danos materiais, 

atualizados desde a data da do evento e incluídos de juros de mora de 1% 

desde a citação válida. b) rejeito os lucros cessantes por não terem ficado 

comprovados no processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Setembro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS BATISTA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000413-11.2017.811.0004 Pólo Ativo: JONAS BATISTA DE 

MATOS Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 
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exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou os serviços da reclamada. 

Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

apresentando contrato e demais documentos que comprovam a origem da 

divida. Superados o fato que o autor possuía um contrato com a Ré, o que 

entendo incontroverso, o autor não comprovado o pagamento, assim 

forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Ainda, ressalto que 

a obrigação de informar acerca do registros nos órgãos de inadimplentes 

cabe a empresa negativadora (SPC, SERASA, ETC), sendo certo que, tal 

fato não exclui a legitimidade da cobrança, portanto não ensejando direito 

ao autor em receber danos morais em tal situação. Logo, ainda que cabível 

a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar 

com ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, 

configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da 

parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, 

inciso II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DO ATO 

ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de 

Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres das partes e seus 

procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, bem como não 

praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação 

de multa em decorrência do ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). 

Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por 

cento) do valor da causa em decorrência do ato atentatório praticado pela 

parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a 

parte autora, juntamente com seu procurador ao pagamento de multa de 

2%(dois por cento) do valor da causa, em decorrência do ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS BATISTA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora através de sua advogada DANIELLY BARROS 

DO PRADO - MT21034/O-O para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 23/08/2017 Hora: 08:40(MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS RODRIGUES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000522-25.2017.811.0004 Pólo Ativo: BRUNO VINICIUS 

RODRIGUES TEIXEIRA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos, como faturas e contrato que comprovam a origem da divida. 

Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo.. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 6. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS BATISTA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de sua advogada, DANIELLY 

BARROS DO PRADO - MT21034/O-O, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 22/08/2017 Hora: 13:20 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS BATISTA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000411-41.2017.811.0004 Pólo Ativo: JONAS BATISTA DE 

MATOS Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou os serviços da reclamada. 

Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

apresentando contrato e demais documentos que comprovam a origem da 

divida. Superados o fato que o autor possuía um contrato com a Ré, o que 

entendo incontroverso, o autor não comprovado o pagamento, assim 

forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Ainda, ressalto que 

a obrigação de informar acerca do registros nos órgãos de inadimplentes 

cabe a empresa negativadora (SPC, SERASA, ETC), sendo certo que, tal 

fato não exclui a legitimidade da cobrança, portanto não ensejando direito 

ao autor em receber danos morais em tal situação. Logo, ainda que cabível 

a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar 

com ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, 

configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da 

parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, 

inciso II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DO ATO 

ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de 

Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres das partes e seus 

procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, bem como não 

praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação 

de multa em decorrência do ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). 

Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por 

cento) do valor da causa em decorrência do ato atentatório praticado pela 

parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a 

parte autora, juntamente com seu procurador ao pagamento de multa de 

2%(dois por cento) do valor da causa, em decorrência do ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS BATISTA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000412-26.2017.811.0004 Pólo Ativo: JONAS BATISTA DE 

MATOS Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou os serviços da reclamada. 

Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

apresentando contrato e demais documentos que comprovam a origem da 

divida. Superados o fato que o autor possuía um contrato com a Ré, o que 
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entendo incontroverso, o autor não comprovado o pagamento, assim 

forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Ainda, ressalto que 

a obrigação de informar acerca do registros nos órgãos de inadimplentes 

cabe a empresa negativadora (SPC, SERASA, ETC), sendo certo que, tal 

fato não exclui a legitimidade da cobrança, portanto não ensejando direito 

ao autor em receber danos morais em tal situação. Logo, ainda que cabível 

a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar 

com ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, 

configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da 

parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, 

inciso II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DO ATO 

ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de 

Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres das partes e seus 

procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, bem como não 

praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação 

de multa em decorrência do ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). 

Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por 

cento) do valor da causa em decorrência do ato atentatório praticado pela 

parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a 

parte autora, juntamente com seu procurador ao pagamento de multa de 

2%(dois por cento) do valor da causa, em decorrência do ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARMIN BALDOR UEBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente, por meio de seu Advogado EDILZETE 

GOMES MORAIS DE ABREU - MT0015984A para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 22/08/2017 Hora: 13:40 

(Horário de MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente, por meio de seu Advogado do(a) 

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - MT0015984A para que compareça 

à audiência de conciliação designada para o dia 22/08/2017 Hora: 09:00 

(Horário de MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARMIN BALDOR UEBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000433-02.2017.811.0004 Pólo Ativo: ARMIN BALDOR UEBEL 

Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 
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concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GREGORIO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora através de sua advogada EDILZETE GOMES 

MORAIS DE ABREU - MT0015984A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 23/08/2017 Hora: 09:00(MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000431-32.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANA MARIA NEVES Pólo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 
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artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GREGORIO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000434-84.2017.811.0004 Pólo Ativo: APARECIDO GREGORIO 

BARBOSA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILKMARER DOMINGUES SALDANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu advogado DANIELLY 

BARROS DO PRADO - MT21034/O-O para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 25/08/2017 Hora: 12:40 (MT) , sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO GEAN FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu advogado EDILZETE GOMES 

MORAIS DE ABREU - MT0015984A para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 21/08/2017 Hora: 13:00 (MT) , sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILKMARER DOMINGUES SALDANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000414-93.2017.811.0004 Pólo Ativo: WILKMARER DOMINGUES 

SALDANHA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos, como faturas e contrato que comprovam a origem da divida. 

Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo.. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 6. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES GONCALVES ODILON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000420-03.2017.811.0004 Pólo Ativo: JAMES GONCALVES 

ODILON Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, onde afirma 

o reclamante que indevidamente teve seu nome restrito vez que nunca 

contratou os serviços da reclamada. Na contestação, a reclamada alega 

que a divida é devida, apresentando telas sistêmicas e faturas para 

comprovar o vinculo com a autora. Pois bem, em analise aos documentos 

anexados ao processo, apesar de não existir contrato que comprove a 

origem da divida, existem outros documentos, como as faturas, somados 

ao fato que a autora possui outras negativações, forçoso reconhecer que 

a divida é devida. Com efeito, os pedidos de danos morais entendo que 

não podem ser acolhidos. Sendo assim, forçoso reconhecer que a 

cobrança é devida, e a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, 

nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 6. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Revogo liminar anteriormente concedida. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SACRAMENTO DE MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação Dr. Advogado do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE 

ALMEIDA - MT0021291A (adv. da parte promovente) para que compareça 

à audiência de conciliação designada para o dia 06/09/2017 Hora: 

10:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JURAILDES PIRES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000313-56.2017.811.0004 Pólo Ativo: JURAILDES PIRES DO 

NASCIMENTO Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012614-47.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIREI DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8012614-47.2016.811.0004 Pólo ativo: JOCIREI DIAS FERREIRA 

Pólo passivo: BANCO PAN SA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. DO MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito no 

estado do processo, a teor 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora, em resumo, 

aduz que recebeu uma ligação identificando-se como funcionaria do 

reclamado, oferecendo um empréstimo para quitação da sua divida na 

CEF, no valor de R$14.808,00, em 30 parcelas de R$493,61, porém 

indevidamente foi lançado em sua conta corrente a quantia de 

R$44.149,79, com desconto em folha de 96 parcelas de R$1.256,00, e 

apesar de todo esforço, o reclamado não estorna a quantia indevida, 

cobrando em seu holerite parcelas não negociadas. Na contestação, o 

banco reclamado afirma que o contrato realizado foi de R$44.149,79 em 

96 parcelas de R$1.256,00, sendo realizado até o momento a quitação de 

uma parcela, pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, em que 

pese as alegações da reclamada, o autor apresenta aos autos 
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documentos diversos do contrato que comprovação suas alegações e 

sua boa-fé, sendo certo que a reclamado pactuou um contrato com o 

autor, e posteriormente lançou indevidamente valores superiores. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. No caso, importante 

ressaltar que deve ser aplicada a orientação do STJ em sua súmula 297 

que dispõe que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. Bem como, o Código de Defesa do Consumidor, 

especificamente ao seu art. 39, III, que preceitua: “Art. 39. É vedado ao 

fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: III - 

enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer 

produto, ou fornecer qualquer serviço”. Desse modo, verifico que a parte 

reclamada não comprovou que a autora contratou os empréstimos na 

forma constante do contrato, restando evidente a fraude contratual e a 

ilegitimidade dos contratos de empréstimo em discussão neste processo. 

3.2 DOS DANOS MORAIS Comprovada que foi efetuado contrato 

fraudulento em nome da parte autora, resta cristalino o dever de 

reparação. Nesta enseada, diz o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito." Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Nesse sentido: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em sede de recurso especial, a 

revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o 

quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou 

exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, incide o 

enunciado da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - 

AgRg no AREsp: 401880 SP 2013/0318932-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/11/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 02/12/2013) APELAÇÃO INDENIZAÇÃO DANOS 

MORAIS EMPRÉSTIMO INDEVIDO - QUANTUM. - A fraude de terceiros é 

inserida na teoria do risco profissional da atividade da instituição 

financeira (recurso repetitivo do C. Superior Tribunal de Justiça);- 

Manutenção da sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos 

art. 252 do RITJSP;- Quantum indenizatório que se mostra adequado à 

média praticada por esta Relatora em casos análogos e condizente com o 

dano sofrido (artigo 944 do CC), incabível redução;RECURSO NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - S P  -  A P L :  9 1 2 2 1 8 2 2 0 2 0 0 9 8 2 6  S P 

9122182-20.2009.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de 

Julgamento: 15/10/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 31/10/2012) Com efeito, a parte autora narra sua 

intranqüilidade e insegurança e porquê não impotência, em ver descontado 

de seu salário quantia não contratada. É justamente essa intranqüilidade e 

inquietude de espírito levada a efeito pela ação do requerido que ao cobrar 

indevidamente as parcelas do empréstimo em comento. Nossos tribunais 

tem rotineiramente decidido que a oferta/cobrança de crédito não 

solicitado ao consumidor implica na condenação por danos morais. No 

sentido de nosso entendimento os julgados: APELAÇÃO INDENIZAÇÃO 

DANOS MORAIS EMPRÉSTIMO INDEVIDO - QUANTUM. - A fraude de 

terceiros é inserida na teoria do risco profissional da atividade da 

instituição financeira (recurso repetitivo do C. Superior Tribunal de 

Justiça);- Manutenção da sentença por seus próprios e bem lançados 

fundamentos art. 252 do RITJSP;- Quantum indenizatório que se mostra 

adequado à média praticada por esta Relatora em casos análogos e 

condizente com o dano sofrido (artigo 944 do CC), incabível 

redução;RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 9122182202009826 SP 

9122182-20.2009.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de 

Julgamento: 15/10/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 31/10/2012) Na hipótese presente, verifico que caberia a parte 

reclamada proceder com mais cautela quando se trata de concessão de 

empréstimos, haja vista que responde integralmente pelos danos sofridos 

pelo consumidor quando comprovado a ilegitimidade do contrato. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 

(sete mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, diante da doutrina e da 

jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, SUGIRO PROCEDENCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR o reclamado BANCO 

PAN S/A, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) a reclamante JOCIREI DIAS FERREIRA, valor esse 

acrescido de juros de 1%(um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ), e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ) b) Mantenho os 

efeitos da tutela, tornando-os definitivos. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Avila Vasconcelos Juiza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000314-41.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA JOSE MENDES DA 

SILVA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 
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que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001026-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA NOVAES GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Autos nº 1001026-31.2017.811.0004 Pólo Ativo: GESSICA NOVAES 

GUIMARAES Pólo Passivo: MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO . Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo, e não sendo a 

reclamada ainda citada, entendo que o pedido poderá ser acolhido: De 

acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, 

extingue-se o processo sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a 

desistência da ação”. Assim, desistindo à parte autora da ação, não há 

porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se encerra no momento da 

homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente 

concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012465-51.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARA MENDES MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO JOSE DA SILVA OAB - MT0010030A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8012465-51.2016.811.0004 Pólo Ativo: MARA MENDES MOREIRA 

Pólo Passivo: OI MOVEL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, onde a parte autora aduz em resumo que possuía um chip da 

reclamada onde o mesmo apresentou defeito de fabrica e a autora 

solicitou a troca. Após o prazo sem a entrega a autora solicitou o 

cancelamento do chip, no entanto a empresa reclamada continuou a 

efetuar a cobrança indevida do valor do plano, totalizando a quantia de 

R$795,56 cobrados indevidamente. Na contestação, a Reclamada alega 

ilegitimidade passiva, visto que os descontos foram realizados pelos 

SINJUSMAT, alega a decadência, visto que estava fora do prazo de 90 

dias para reclamar de vícios, alega ainda a inexistência de comprovação 

de defeito no chip, pugnando pela improcedência da inicial. Saliente-se que 

o presente processo, foi instruído, sendo que o mesmo esta em tramitação 

desde o ano de 2006, onde era físico, recebendo a determinação para 

conversão em processo digital em 2016. Pois bem, em que pese as 

alegações da Reclamada, os descontos foram realizados em folha de 

pagamento da parte autora, porem evidentemente o beneficiário é a ré, 

não havendo que se falar em ilegitimidade. Quanto a decadência ou 

inexistência de defeito, não há que se falar, tendo em vista que a autora 

aduz que por fim foi requerido o cancelamento do chip, sendo certo que 

diante da solicitação de cancelamento, não que se falar mais em defeito do 
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produto, a cobrança deveria ter sido cessada, o que não aconteceu. 

3.1.DANOS MATERIAIS No que tange a cobrança de valores indevidos, a 

doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para a restituição em 

dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, 

parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Assim, devido o 

reembolso em dobro da quantia de R$795,56. 3.2 DO DANO MORAL No 

que tange ao pedido de reparação à titulo de Dano Moral, entendo que a 

conduta da Reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse 

passível de indenização, posto que as cobranças indevidas geram 

aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a 

relação de consumo e confiança entre a promovente e a promovida. O art. 

14 do Código de Defesa do Consumidor disciplina a responsabilidade do 

fornecedor pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, sendo que a única forma de afastá-la é provando-se que 

inexiste o defeito ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, prova essa que não foi feita no caso ora sub judice. RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. 

COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO, CUJO 

DÉBITO ERA DESCONTADO DIRETO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Não há 

que se falar em ilegitimidade passiva da ré, pois, ainda que seja o 

empregador quem realize o débito em folha de pagamento, os valores 

cobrados na fatura são lançados pela própria requerida, a qual recebe os 

valores descontados do contracheque do autor. Portanto, sendo ela a 

prestadora dos serviços, evidenciada está a sua responsabilidade pelos 

danos causados ao consumidor. Restou evidenciado nos autos que o 

autor teve incluído em sua fatura de cartão de crédito valores de compras 

que alega não ter feito. Diante da contestação dos valores lançados na 

fatura, era ônus da demandada demonstrar minimamente a origem dos 

lançamentos, prova que não veio aos autos. Ainda que se admita que o 

autor, ao notar os lançamentos indevidos em sua fatura, não tenha 

adotado as medidas de segurança previstas em um contrato de adesão, a 

ré tinha plenas condições de demonstrar, ainda que minimamente, a origem 

de cada lançamento. Somente assim, poderia haver a análise da culpa 

concorrente do consumidor e eventual exclusão de responsabilidade em 

relação à ré. A ausência de provas a respeito da origem dos débitos 

permite a conclusão que os lançamentos foram indevidos e que, diante do 

pagamento realizado por desconto em folha de pagamento, impõe-se o 

dever de ressarcir os valores cobrados e pagos indevidamente, nos 

termos do art. 42, § único do CDC. Não há que se falar em mero dissabor 

quando uma pessoa tem parte de seu salário descontado indevidamente 

por débitos que não deu origem, comprometendo seu sustento de forma 

considerável. Ainda, a requerida age com descaso e desrespeito com o 

consumidor ao resistir em encontrar uma solução para o impasse, seja no 

âmbito administrativo, seja no âmbito jurídico. O quantum arbitrado a título 

de danos morais, em R$2.500,00, que não comporta minoração, pois 

adequado aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em 

casos análogos. Ademais, é condizente com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mínimo para atingir o caráter 

pedagógico e punitivo. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004814166, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 27/06/2014) Evidente que a cobrança de valores 

indevidos é fato que configura lesão extra-patrimonial, capaz de gerar a 

condenação por dano moral. Constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o que imperioso o atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida , bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, 

a Reclamada OI MOVEL S/A a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil 

reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante 

MARA MENDES MOREIRA, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). b) CONDENAR a Reclamada à restituir a 

Reclamante que consiste no valor de R$ 795,56 (setecentos e noventa e 

cinco reais e cinquenta e seis centavos), em dobro, valor com incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 

405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da 

presente sentença, DECLARO inexistente a relação jurídica entre as 

partes. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010417-90.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BERNARDES GUIMARAES PRUDENTE OAB - MT0008282S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. DOS PRAZERES EMPREENDIMENTOS EM CARROCERIAS - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

 

1- Intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado da 

dívida, viabilizando assim a constrição de ativos financeiros. Na mesma 

oportunidade deverá informar o CPF da parte executada, caso seja 

divergente do que consta cadastro no sistema. 2- Ultrapassado o prazo 

de 05 (cinco) dias, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010341-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR BRANDLI BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE POLARI FONSECA (EXECUTADO)

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011192-71.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE AUGUSTO NDIAYE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORCILIO JOSE DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

DAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO)

 

1- Intime-se a parte autora para informar no prazo de 10 (dez) dias, as 

informações cadastrais de pessoa física (CPF) dos executados, para 

utilização dos sistemas de constrição online. 2- Ultrapassado o prazo, 
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faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011367-36.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA VILASBOA VIEIRA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIZ ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - PA0013900A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

1- Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste acerca da existência de valores a serem pagos, apresentando 

para tanto, cálculo atualizado da dívida, viabilizando assim a constrição de 

ativos financeiros. Na mesma oportunidade deverá informar o CPF/CNPJ 

da parte executada, caso seja divergente do que consta cadastrado no 

sistema. 2- Ultrapassado o prazo, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011666-47.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA PIASSAVA DE MORAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010958-94.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DO VALE MASCARENHAS OAB - GO0019638A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA ABADIA GUIMARAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 
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materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELUSANE GONCALVES BELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora, por meio do seu advogado, Dr. Advogado do(a) 

REQUERENTE: EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - MT0015984A (adv. 

da parte promovente), para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 14/08/2017 Hora: 15:20/MT , sob pena de contumácia 

e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011785-66.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ORCIVALDO CORREA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA OAB - MT0007491S (ADVOGADO)

THAIS ASSUNCAO NUNES OAB - GO0021991A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011785-66.2016.811.0004 Pólo ativo: ORCIVALDO CORREA 

ALVES Pólo passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte reclamante, alegando existência de 

OMISSÃO na sentença proferida sob os seguintes argumentos: a) que a 

sentença não analisou todos os pedidos do autor, bem como os pedidos 

analisados não condizem com os fundamentos lançados. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração encontram guarida. Com efeito, verifico que 

o dispositivo da sentença ficou contraditório com o fundamento, sendo 

certo que restou pedidos a serem analisados, e para melhor analise dos 

pedidos, acredito que deve a sentença lançada aos autos ser anulada, 

para que possa-se analisar detalhadamente os pedidos autorais. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, anulando a sentença proferida nos autos, 

cabendo a secretaria cancelar o andamento para consulta, e remeter os 

autos novamente para confecção de um novo projeto de sentença. : 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010989-75.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NARJARA RAMOS LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO OAB - MT0014025A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8010989-75.2016.811.0004 Pólo Ativo: NARJARA RAMOS LINO 

Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO com efeito infringentes , oferecido pelos Reclamados, 

alegando existência de OMISSÃO e CONTRADIÇÃO na sentença proferida 

sob o ARGUMENTO que na sentença alega ter sido provado os direitos 

dos autores quanto a insalubridade e na sentença não foi acolhido. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos 

de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. No caso, o convencimento deste juízo se 

baseou-se conforme termos constantes na sentença, amparado por 

doutrina e jurisprudência recente, sendo certo que, qualquer alteração no 

dispositivo que altere o mérito da demanda não é possível de analise 

através de embargos declaratórios. Com efeito, a insatisfação do 

Reclamado com a sentença deve ser rediscutida em recurso próprio, não 

sendo admitida tal analise em meio a embargos de declaração. Dessa 

forma, a rejeição do presente embargos se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os 

REJEITO, mantendo a sentença proferida nos autos, retificando somente 

que a data de elevação do nível e a classe deve ser conforme inicial, ou 

seja, Nível 3, desde 28.07.2015 e Classe C, desde 25.11.2015. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga
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Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 339 de 1523



9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte reclamante, alegando existência de 

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO na sentença proferida sob os seguintes 

argumentos: a) que a sentença não analisou todos os pedidos do autor, 

restando a analise quanto as parcelas vincedas no curso processual, e 

quanto a instauração do salario atualizado para a parte autora. Em análise 

às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração encontram parcial guarida. Com 

efeito, verifico que quanto aos valores a serem devolvidos retroativos a 

parte autora, evidentemente não foi acolhido o calculo da parte autora, 

ficando estabelecido que deverá ser feita a devolução conforme 

dispositivo na sentença. No entanto, assiste razão a parte autora quanto a 

omissão dos valores vincendos no curso processual e quanto a 

instauração do pagamento com o percentual de aumento. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e 

os ACOLHO, para incluir no dispositivo da sentença prolatada: A) Que 

seja CONDENADO A RECLAMADA a efetuar o pagamento da diferença 

salarial devida a parte autora pelos valores vincendos no curso da ação. 

B) CONDENAR a Reclamada a efetuar o pagamento da parte autora com 

as novos acréscimos, que atingem a quantia de R$1.581,84. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga
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1- Prima facie, antes de deliberar quanto ao pedido de tutela provisória, de 

bom alvitre anotar breves ponderações a respeito da possiblidade de 

tutela antecipada em face da Fazenda Pública. A Lei 9.494/1997 ao 

disciplinar sobre a aplicação da tutela provisória contra a Fazenda Pública, 

assim dispôs: “Art. 1° Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 

e 461 do Código de Processo Civil, o disposto nos arts. 5° e seu paragrafo 

único e art. 7° da Lei n° 4.348, de 26 de junho de 1964, e no art. 1° e seu § 

4° da Lei n° 5.21, de 09 de junho de 1966, e nos arts. 1°, 3° e 4° da Lei n° 

8.437, de 30 de junho de 1992.” 2- Ocorre que em datas pretéritas haviam 

discussões no meio jurídico nacional acerca da hipotética possibilidade de 

concessão da mencionada tutela contra a Fazenda Pública, bem como no 

que toca a (in)constitucionalidade do referido artigo, de tal sorte que se 

fez necessário bater as cancelas da Corte Suprema. Assim, o Pretório 

Excelso ao julgar a ação declaratória de constitucionalidade 4 DF, declarou 

constitucional o dispositivo legal, apregoando a possibilidade de aplicação 

das tutelas antecipadas em desfavor da Fazenda Pública. Corroborando, 

trago à baila o informativo 522 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: Em 

conclusão, o Tribunal, por maioria, julgou procedente pedido formulado em 

ação declaratória de constitucionalidade, proposta pelo Presidente da 

República e pelas Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, 

para declarar a constitucionalidade do art. 1º da Lei 9.494/97 ("Aplica-se à 

tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil 

o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei 4.348, de 26 de 

junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei 5.021, de 9 de junho de 1966, e 

nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992.") - v. 

Informativo 167. Entendeu-se, tendo em vista a jurisprudência do STF no 

sentido da admissibilidade de leis restritivas ao poder geral de cautela do 

juiz, desde que fundadas no critério da razoabilidade, que a referida 

norma não viola o princípio do livre acesso ao Judiciário (CF, art. 5º, 

XXXV). O Min. Menezes Direito, acompanhando o relator, acrescentou aos 

seus fundamentos que a tutela antecipada é criação legal, que poderia ter 

vindo ao mundo jurídico com mais exigências do que veio, ou até mesmo 

poderia ser revogada pelo legislador ordinário. Asseverou que seria uma 

contradição afirmar que o instituto criado pela lei oriunda do poder 

legislativo competente não pudesse ser revogada, substituída ou 

modificada, haja vista que isto estaria na raiz das sociedades 

democráticas, não sendo admissível trocar as competências distribuídas 

pela CF. Considerou que o Supremo tem o dever maior de interpretar a 

Constituição, cabendo-lhe dizer se uma lei votada pelo Parlamento está ou 

não em conformidade com o texto magno, sendo imperativo que, para isso, 

encontre a viabilidade constitucional de assim proceder. Concluiu que, no 

caso, o fato de o Congresso Nacional votar lei, impondo condições para o 

deferimento da tutela antecipada, instituto processual nascido do 

processo legislativo, não cria qualquer limitação ao direito do magistrado 

enquanto manifestação do poder do Estado, presente que as limitações 

guardam consonância com o sistema positivo e fundações de direito 

público, alcançando até mesmo os embargos do devedor julgados 

procedentes, no todo ou em parte, contra a Fazenda Pública, não se 

podendo dizer que tal regra seja inconstitucional. Os Ministros Ricardo 

Lewandowski, Joaquim Barbosa, Ellen Gracie e Gilmar Mendes 

incorporaram aos seus votos os adendos do Min. Menezes Direito. 

Vencido o Min. Marco Aurélio, que, reputando ausente o requisito de 

urgência na medida provisória da qual originou a Lei 9.494/97, julgava o 

pedido improcedente, e declarava a inconstitucionalidade formal do 

dispositivo mencionado, por julgar que o vício na medida provisória 

contaminaria a lei de conversão. ADC 4/DF, rel. orig. Min. Sydney 

Sanches, rel. p/ o acórdão Min. Celso de Mello, 1º.10.2008. (ADC-4) 3- 

Outrossim, em que pese tenha sido declarado constitucional o referido 

disposto legal é vedado ao julgador conceder initio litis, seja em mandado 

de segurança, ou até mesmo em ação cognitiva as mencionadas tutelas 

que se referem: (a) reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos; (b) concessão de aumento ou extensão de vantagens 

pecuniárias; (c) outorga ou acréscimo de vencimentos; (d) pagamento de 

vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou (e) 

esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga 

respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas. 4- 

Assim sendo, volvendo-me ao caso em tela e aos argumentos vertidos na 

peça inaugural, tenho que o caso não comporta a antecipação da tutela, 

vez que conforme restou demonstrado acima é expressamente vedada a 

concessão de tutela antecipada que tenha por objeto a reclassificação ou 

equiparação de servidores e a concessão de aumento ou extensão de 

vantagens ou pagamento de qualquer natureza, nos termos do que prevê 

a lei nº 9.494/97. 7- Acerca do tema, aliás, é a pacífica jurisprudência do 

STJ: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR 

TEMPO DE SERVIÇO. SEXTA-PARTE. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. AUMENTO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1.O 

Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que "a 

antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública pode ser 

concedida, desde que a situação não esteja inserida nas hipóteses do art. 

1º da Lei n. 9.494/97, que estabelece que não será concedido o 

provimento liminar quando importa em reclassificação ou equiparação de 

servidor público, ou em concessão de aumento de vencimento ou 

extensão de vantagens, o que não é o caso dos autos, em que se 

discutem a alteração da base de cálculo do adicional por tempo de serviço 

denominado "sexta-parte" e pagamento de correspondentes verbas 

atrasadas". (v.g.: REsp 934.138/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 04/12/2009) 2. Agravo regimental não 

provido.(AgRg no REsp 1372714/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

DJe 24/10/13) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART.535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. TUTELA 

ANTECIPADACONTRA AFAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEMÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 

PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DEINTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

O acórdão embargado entendeu, com apoio na jurisprudência dominante 

do STJ, que a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública é 

possível nas hipóteses em que não incidam as vedações previstas na Lei 

9.494/97, quais sejam demandas sobre reclassificação, equiparação, 

aumento ou extensão de vantagens pecuniárias de servidor público ou 

concessão de pagamento de vencimentos. [...] (EDcl no AgRg no REsp 

944.771?MA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de21.08.09) 5- Portanto, 

considerando que a pretendida antecipação de tutela possui natureza de 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos, entendo incabível 

a concessão dos efeitos da tutela nos moldes pleiteados. 6- Ex positis, por 

entender não estarem presentes os requisitos elencados no art. 300 do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, 

determinando sejam as partes intimadas da presente decisão. 7- Verifico 

que a demanda não reclama a realização da audiência prevista no artigo 

16 da Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força 
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do disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009, em atenção ao enunciado 

01 que a critério do juiz, poderá ser dispensada a audiência de conciliação 

no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 

(trinta) dias parar apresentar defesa. 8- Deste modo, DETERMINO a 

citação do requerido para apresentação da defesa no prazo de 30 (trinta) 

dias, promovendo a conclusão dos autos para sentença após o 

transcurso do referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição, 

observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 

3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 

247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 9- Expeça-se o necessário. 

10- Cumpra-se.
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Autos nº 8010768-92.2016.811.0004 Pólo Ativo: SONIA RODRIGUES Pólo 

Passivo: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA TRABALHISTA, para cobrança 

de licença prêmio em dobro, referente ao período aquisitivo 2003/2008 e 

férias vencidas referente ao período 2008/2009, totalizando o valor de 

R$7.722,54. O MUNICIPIO, na contestação, aduz que o município não tem 

dotação orçamentaria para pagamento dos valores pleiteados, não 

podendo ser condenado. E ainda, quanto a licença premio, aduz que o 

servidor somente tem direito quando aposentado, e não quando 

exonerado a pedido que o caso da autora, pugnando pela improcedência. 

Pois bem, inicialmente ressalto que a regra é que a conversão da licença 

prêmio em pecúnia somente poderá se realizar quando ocorre a 

aposentadoria do servidor, no entanto, a jurisprudência está abrangendo 

no sentido de conceder também o citado beneficio nos casos de 

exoneração a pedido do servidor, desde que observados a prescrição 

quinquenal a partir da exoneração, neste sentido: ADMINISTRATIVO - 

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA - 

FÉRIAS-PRÊMIO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - EXONERAÇÃO A PEDIDO - 

PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR DO 

MUNICÍPIO DE VARGINHA - FÉRIAS-PRÊMIO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - 

EXONERAÇÃO A PEDIDO - PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO 

CÍVEL - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA - FÉRIAS-PRÊMIO - 

CONVERSÃO EM PECÚNIA - EXONERAÇÃO A PEDIDO - PRESCRIÇÃO 

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE 

VARGINHA -- FÉRIAS-PRÊMIO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - 

EXONERAÇÃO A PEDIDO - PRESCRIÇÃO - É qüinqüenal a prescrição do 

fundo de direito do servidor exonerado, a contar da exoneração, para 

obter a conversão das férias-prêmio não gozadas em pecúnia. - Sobre o 

valor devido incidem correção monetária e juros de mora de acordo com o 

disposto no art. 1º-F da Lei 9.494 /97, com redação conferida pela Lei nº 

11.960 /2009 TJ-MG - Apelação Cível AC 10707110113768001 MG 

(TJ-MG) Data de publicação: 02/07/2013 Pois bem, a matéria em questão 

está pacificada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o 

servidor tem direito de converter, em pecúnia, as licenças-prêmios não 

gozadas e não contadas em dobro quando de sua aposentadoria. 

Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO.LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. 

CONVERSÃO EM PECÚNIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.1 (...).2. A 

jurisprudência do STJ pacificou a matéria no sentido ser possível a 

conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em 

dobro para fins de aposentadoria, sob pena de configurar enriquecimento 

ilícito.3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 35.706/PR, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

03/11/2011, DJe 11/11/2011.) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM 

PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CLÁUSULA DE RESERVA DE 

PLENÁRIO. NÃO APLICABILIDADE.1. É devida ao servidor público 

aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ante 

a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. 

Precedentes.2.(...).(AgRg no AREsp 7.892/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 21/10/2011.) A propósito, a Turma 

Recursal Única já confirmou decisões desse Juizado acerca deste tema: 

RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - 

LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA - LICENÇA NÃO COMPUTADA EM 

DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA - APOSENTADORIA EFETIVADA 

- DEVER DE PAGAR EM PECÚNIA AS LICENÇAS NÃO GOZADAS - DIREITO 

DO SERVIDOR - VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA - RECURSO IMPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça 

possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional não se inicia 

no momento em que a autora poderia usufruir do benefício da licença 

prêmio, se concedido, mas sim a partir da aposentadoria. (Resp. 

1.254.456-PE) Se o servidor não usufruiu dos períodos de licença-prêmio 

e os referidos períodos não foram computados em dobro quando da 

aposentadoria, os referidos períodos devem ser pagos, em pecúnia, sob 

pena de enriquecimento ilícito. (RI 916/2013, DRA. LUCIA PERUFFO, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 

26/02/2014). Dessa forma, é possível a conversão em pecúnia do período 

de licença-prêmio não usufruída pelo(a) servidor(a) público(a), devendo 

ser recompensada com a devida conversão, pois, do contrário, estaria se 

admitindo o enriquecimento sem causa da Administração. Ressalta-se que 

o direito à indenização pelo não gozo dos meses de licença-prêmio 

decorre do princípio que veda o enriquecimento sem causa por parte da 

Administração Pública, que se beneficiou do trabalho ininterrupto prestado 

pela autora quando na ativa. Por fim, anoto que, segundo os ensinamentos 

de Joel Dias Figueira Júnior (Juizados Especiais da Fazenda Pública, 2º 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010), “não é ilíquida a sentença 

condenatória por soma, que, para execução, fica na dependência de 

elaboração de cálculos aritméticos simples, acompanhados do respectivo 

demonstrativo”, o que vai de encontro com o Enunciado n° 32 do 

FONAJEF. Desta forma, entendo devido o reconhecimento do direito da 

autora em ter convertido a sua licença prêmio em pecúnia, sendo certo 

que o valor deve apenas ser atualizado e não em dobro, totalizando assim 

a quantia de R$1.410,21 (um mil, quatrocentos e dez reais e vinte e um 

centavos). Quanto ao pedido de férias, mais o terço constitucional, não 

havendo impugnação especifica, entendo que poderá o pedido ser 

acolhido. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA 

PARCIAL do pedido formulado pela parte autora, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR o MUNICIPIO 

DE BARRA DO GARÇAS a pagar o montante referente a 01 (um) mês de 

licença-prêmio, concernentes ao quinquênio 2003/2008, no valor de 

R$1.410,21 (um mil, quatrocentos e dez reais e vinte e um centavos), 

acrescido de juros moratórios de 1%(um por cento) ao mês calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação da Lei nº 11.960/09, correção monetária, pelo IPCA-E, ambos 

desde o período que a autora faz jus (2009). b) CONDENAR O MUNICIPIO 

ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional referente ao 

período de 2008/2009, totalizando a quantia de R$1.404,48 (um mil, 

quatrocentos e quatro reais e quarenta e oito centavos), acrescido de 

juros moratórios de 1%(um por cento) ao mês calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 
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poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei 

nº 11.960/09, correção monetária, pelo IPCA-E, ambos desde a citação. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001369-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS S. MATTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA (REQUERIDO)

 

1. Analisando os autos observo que a certidão de protesto é datada em 

29/12/2016, de tal sorte que o pagamento realizado pela parte autora foi 

em 14/04/2017. Além disso, há nos autos certidão de cancelamento do 

protesto, desguarnecendo o pedido de tutela provisória de urgência. 

Assim sendo, intime a parte autora para, em 15 (quinze) dias, coligir aos 

autos comprovante de negativação atualizado devidamente expedido pelo 

SPC ou SERASA contendo o memorial descritivo completo do cadastro da 

parte autora junto aos referidos órgãos. Outrossim, é cediço que no 

âmbito de juizados especiais a declaração de hipossuficiência é relativa, 

eis porque, nos termos do art. 99, §2°, do CPC, determino a parte autora 

que no mesmo lapso temporal acima grafado, aporte nos autos 

comprovante de renda ou equivalente para robustecer a arguição de 

hipossuficiência. Ainda, deverá juntar os atos constitutivos da empresa, 

tudo sob pena de extinção da ação. 2. DETERMINO a imediata suspensão 

da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 3. Expeça-se o 

necessário. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010486-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010486-20.2017.811.0004 Pólo Ativo: EVA FERNANDES DE 

SOUZA Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

ORDINARIA TRABALHISTA, onde a parte autora objetiva o recebimento do 

percentual de 20% (vinte por cento) de insalubridade ao qual alega ter 

direito na função que desempenha, conforme laudo e documentos em 

anexo. O MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT, devidamente deixou de 

apresentar contestação, de modo que aplico a sua revelia nos termos do 

artigo 344 do CPC. Pois bem, em analise detalhada aos autos, verifico que 

a parte autora comprova que exerce o cargo de agente comunitário de 

saúde (SUS). No entanto, a jurisprudência recente não reconhece a 

possibilidade do recebimento de tais verbas, conforme segue: RECURSO 

INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E/OU 

PERICULOSIDADE. SUBSÍDIO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Os 

comandos do artigo 7º, da CF/88, que acarretem em acréscimo de 

remuneração, como no caso dos adicionais de periculosidade e 

insalubridade, não podem ser deferidos cumulativamente ao regime 

remuneratório por subsídio, pois este presume que situações 

excepcionais, como o labor insalubre ou perigoso, já estejam 

considerados no montante eleito com tal finalidade, visto serem inerentes 

às atividades do cargo vinculado. Inteligência do artigo 39, § 4º, da 

Constituição Federal. Recurso desprovido. Unânime. (TJ-RS; RCív 

0048513-47.2016.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal da 

Fazenda Pública; Relª Desª Deborah Coleto Assumpção de Moraes; Julg. 

13/12/2016; DJERS 23/01/2017) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

DA POLÍCIA FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. LEI N. 

11.358/2006. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 20 DO CPC/73. 

LEGALIDADE. 1. É pacífico o entendimento de que os servidores públicos 

não têm direito adquirido a regime jurídico, a lhes garantir a manutenção de 

adicionais ou vantagens pessoais, sendo possível que a Lei nova altere a 

relação jurídica estabelecida com a Administração Pública, criando, 

extinguindo, reduzindo ou ampliando parcelas, ou ainda determinando 

reenquadramentos, transformações ou reclassificações, desde que 

respeitada a garantia constitucional de irredutibilidade de estipêndios. 2. A 

Lei nº 11.358/2006 instituiu a remuneração por subsídio para diversas 

carreiras do funcionalismo público federal, incluindo, na parcela, 

vencimento básico, gratificações, vantagens pessoais, incorporação de 

quintos ou décimos, incorporação de adicional por tempo de serviço, 

abonos, adicional de atividades insalubres, perigosas ou penosas, dentre 

outras rubricas. 3. O autor, não obstante a existência de laudo indicando 

atividade insalubre, não faz jus ao respectivo adicional, por ausência de 

amparo legal, uma vez que, na condição de papiloscopista da Polícia 

Federal, tem sua remuneração por subsídio, nos termos da Lei nº 

11.358/2006, a qual excluiu, de forma expressa, a possibilidade de 

recebimento da parcela. Precedentes do STJ. 4. Apelação não provida. 

(TRF 01ª R.; AC 0022494-46.2014.4.01.3800; Relª Desª Fed. Gilda Maria 

Carneiro Sigmaringa Seixas; DJF1 19/10/2016) CPC, art. 20 Neste sentido, 

os pedidos da parte autora não podem ser acolhidos, ante a inexistência 

de previsão legal. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado pela parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011771-82.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DINAIR CAMPOS DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO SILVA VILELA OAB - MT0017368A (ADVOGADO)

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011771-82.2016.811.0004 Pólo Ativo: DINAIR CAMPOS DOS 

SANTOS DA SILVA Pólo Passivo: MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO/MT 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 
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decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTA, onde a parte autora alega que 

trabalhou para o Reclamado no período de 02.01.2011 a 11.10.2012, 

quando foi exonerado, restando as seguintes verbas rescisórias a serem 

quitadas, férias mais 1/3 constitucional de 2011, férias proporcionais e 1/3 

do ano de 2012 e saldo de salario de 11 dias referente ao mês de outubro, 

totalizando a quantia de R$3.287,35, atualizados até o ingresso da 

presente ação. O MUNICIPIO, na contestação alega que os pedidos do 

autor foram atingidos pela prescrição quinquenal conforme orientação 

aplicada na fazenda pública, visto que os iniciais dos seus pedidos 

iniciou-se em junho de 2011, prescrevendo em junho de 2016, sendo o 

processo protocolado em agosto de 2016. Alega que o contrato realizado 

entre o Município e o autor é nulo, não restando nenhum direito sobre as 

verbas trabalhistas. Pois bem, verifico que não há que se falar em 

prescrição, visto que o direito do autor inicia-se em janeiro/2012 quando 

fez jus as férias do ano de 2011. Ainda não há que se falar de nulidade 

contratual, visto que o contratou vigorou com anuência de ambas as 

partes. Pois bem, verifico que a parte autora comprova o valor devido a 

ser recebido das suas verbas rescisórias e sua inadimplência, sendo 

devido a procedência da presente demanda. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - SÚMULA 

339 DO STJ - VERBAS RESCISÓRIAS NÃO PAGAS - TERMO DE 

RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

QUITAÇÃO - APELO DESPROVIDO. - Consoante entendimento 

jurisprudencial pacificado, inclusive pela súmula 339 do STJ, é cabível 

ajuizamento da ação monitória em face da Fazenda Pública. - Ante a 

ausência de provas da quitação das verbas especificadas no Termo de 

Rescisão do Contrato de Trabalho, ônus atribuído à Municipalidade por 

força do art. 333, II, do CPC devida é a condenação do ente público ao 

pagamento. (TJ-MG - AC: 10433110036749001 MG, Relator: Versiani 

Penna, Data de Julgamento: 29/08/2013, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2013) Dessa forma, devido o pagamento 

das verbas aqui pleiteadas. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDENCIA do pedido formulado pela parte autora, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR o 

MUNICIPIO GENERAL CARNEIRO/MT a pagar o valor de R$3.287,35 (três 

mil, duzentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos) acrescido de 

juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção 

monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010721-21.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OZANA SOARES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010721-21.2016.811.0004 Pólo Ativo: OZANA SOARES SILVA 

Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

ORDINARIA TRABALHISTA, onde a parte autora busca o recebimento da 

elevação de nível e o recebimento de 03 licenças prêmios. Aduz que 

possui os requisitos necessários para elevação para classe B desde 

12.12.2013, e elevação para nível 2 desde junho/2011 e nível 03 desde 

junho/2014, devendo receber os valores pretéritos. Na contestação, o 

MUNICIPIO aduz que não restou provado o direito da autora para a 

elevação de nível e classe, visto que deve-se passar por aprovação no 

estagio probatório, e que não possui orçamento para aumentar 

espontaneamente o salario da autora. E quanto a licença prêmio aduz a 

impossibilidade, visto que a conversão em pecúnia só é possível com a 

aposentadoria do funcionário, o que não é o caso dos autos. Pois bem, em 

análise detalhada aos documentos constantes no processo, verifico que a 

parte autora apresenta as leis, porém não apresenta nenhum laudo ou 

documento que comprove o direito da parte autora a elevar seu nível e/ou 

classe conforme solicitado, sendo apresentado requerimento 

administrativo apenas para elevação para a classe B, de modo que este 

juízo não tem como periciar os documentos juntados a fim de comprovar 

outros níveis que a autora possa ter direito. Assim, deve ser acolhido os 

pedidos da parte autora, somente quanto tange a elevação para classe B. 

FAZENDO JUS a quantia de R$1.804,01, conforme planilha em anexo, 

atualizada até o ingresso da presente ação. Quanto ao pedido de licença 

prêmio, evidentemente só é possível a conversão em pecúnia quando 

efetivada a aposentadoria ou exoneração do funcionário, não sendo 

nenhuma situação no presente autos. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL do pedido formulado pela parte autora, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) 

CONDENAR a MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT a pagar o montante 

referente R$1.804,01(um mil, oitocentos e quatro reais e um centavo), 

acrescido de juros moratórios de 1%(um por cento) ao mês calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária, pelo IPCA-E, ambos 

desde a citação.. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010717-57.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. PINHEIRO DE SOUSA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA CONTACT LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO)

 

1- Trata-se de impugnação à execução por meio do qual a parte 
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executada/embargante alega excesso nos valores cobrados, alegando 

cumprimento de parte do acordo entabulado, equivalente à 30% da dívida 

exequenda. 2- Pois bem, consoante os princípios que norteiam o 

procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, em especial os da economia 

e celeridade processual, é cediço que, embora oponíveis embargos à 

execução em sede de execução de título judicial, a parte oponente deve 

garantir a execução, como condição para embargar a execução. Nesse 

sentido, dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE: “É obrigatória à 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”. 3- 

De outra forma não poderia ser, já que oportunizar à parte opor-se 

mediante embargos sem a necessária garantia do Juízo poderia, em 

havendo desacolhimento da pretensão embargante, causar maior prejuízo 

ao exequente, porquanto não se garantirá a localização de bens passíveis 

de cobrir-lhe o direito perseguido. Assim, verificada a figura incabível da 

oposição de embargos perante os Juizados Especiais Cíveis sem que o 

Juízo esteja seguro, a rejeição liminar dos embargos é medida que se 

impõe. 4- Ante o exposto, atento aos princípios que norteiam o 

procedimento dos Juizados Especiais e ante a ausência de documentos 

hábeis a comprovar tanto as alegações do embargante quanto a garantia 

do juízo, REJEITO a presente impugnação. 5- Sem condenação de 

honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 6- Condeno o 

embargante as custas processuais por expressa previsão no art. 55, 

paragrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. 7- Intime-se o exequente para 

requerer o que entender de direito acerca da sequencia da execução. 8- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010717-57.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. PINHEIRO DE SOUSA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA CONTACT LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO)

 

1- Trata-se de impugnação à execução por meio do qual a parte 

executada/embargante alega excesso nos valores cobrados, alegando 

cumprimento de parte do acordo entabulado, equivalente à 30% da dívida 

exequenda. 2- Pois bem, consoante os princípios que norteiam o 

procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, em especial os da economia 

e celeridade processual, é cediço que, embora oponíveis embargos à 

execução em sede de execução de título judicial, a parte oponente deve 

garantir a execução, como condição para embargar a execução. Nesse 

sentido, dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE: “É obrigatória à 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”. 3- 

De outra forma não poderia ser, já que oportunizar à parte opor-se 

mediante embargos sem a necessária garantia do Juízo poderia, em 

havendo desacolhimento da pretensão embargante, causar maior prejuízo 

ao exequente, porquanto não se garantirá a localização de bens passíveis 

de cobrir-lhe o direito perseguido. Assim, verificada a figura incabível da 

oposição de embargos perante os Juizados Especiais Cíveis sem que o 

Juízo esteja seguro, a rejeição liminar dos embargos é medida que se 

impõe. 4- Ante o exposto, atento aos princípios que norteiam o 

procedimento dos Juizados Especiais e ante a ausência de documentos 

hábeis a comprovar tanto as alegações do embargante quanto a garantia 

do juízo, REJEITO a presente impugnação. 5- Sem condenação de 

honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 6- Condeno o 

embargante as custas processuais por expressa previsão no art. 55, 

paragrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. 7- Intime-se o exequente para 

requerer o que entender de direito acerca da sequencia da execução. 8- 

Cumpra-se.
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1- Trata-se de exceção de pré-executividade onde o executado alega que 

a aplicação da multa está em desacordo com o entendimento do STJ, de tal 

sorte que requer a redução para o valor da obrigação principal. 2- 

Prefacialmente, cumpre salientar que como é cediço, a exceção de 

pré-executividade consiste na faculdade atribuída ao devedor de 

submeter ao conhecimento do magistrado, nos próprios autos da 

execução, independentemente de penhora, embargos ou impugnação, 

matérias de ordem pública suscetíveis de serem apreciadas de ofício, e 

que não demandem dilação probatória. Assim sendo, apesar da lei prever 

os embargos e a impugnação, como formas de o devedor apresentar suas 

defesas, pode-se afirmar que nosso sistema processual recepciona o 

reconhecimento de referida objeção, aceitando-a em caráter excepcional 

quando arguida a existência de pagamento, prescrição, ou outros casos 

de extinção absoluta. Nesse sentido, por analogia, a lição de Humberto 

Theodoro Jr.: "(...) está assente na doutrina e jurisprudência atuais a 

possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, 

independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao 

procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria 

de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus 

pressupostos processuais. O que se reclama para permitir a defesa fora 

dos embargos do devedor é versá-la sobre questão de direito ou de fato 

documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa 

probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias 

de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente 

serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos." (In 

Curso de Direito Processual Civil - Vol. II. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 

285). 3- Pois bem, analisando os autos observo que não assiste razão ao 

executado, notadamente porque as astreintes servem de meio de coerção 

patrimonial para que o devedor faça ou deixe de fazer algo, em virtude de 

decisão judicial, e possuem caráter pedagógico. Assim, a referida multa se 

caracteriza como uma medida coercitiva tendente a influenciar o obrigado 

a cumprir a ordem exarada pelo magistrado, devendo ser suficientemente 

adequada e proporcional, ou seja, não pode ser insuficiente a ponto de 

não criar no obrigado qualquer receio quanto às conseqüências de seu 

não acatamento, bem como, não pode, de outro lado, ser desproporcional 

ou desarrazoada a ponto de levar o demandante a enriquecer-se sem 

causa. 4- Com efeito, compreendo que a multa aplicada nestes autos não 

ofendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vez que 

nem mesmo a parte autora cumpriu com a decisão, portanto, deve se 

sujeitar aos efeitos patrimoniais de sua desídia. Destarte, como no caso 

em tela houve o efetivo descaso com o Poder Judiciário, justifica-se a 

manutenção do valor fixado para as astreintes, posto que entender 

diversamente é premiar o comportamento reprovável e pernicioso do 

executado. 5- Importante lembrar que o valor da multa por descumprimento 

da decisão judicial arbitrada previamente pode ser revisto a qualquer 

tempo, a pedido das partes ou de ofício, sempre que se tornar insuficiente 

ou excessiva, a fim de evitar a ineficácia da medida coercitiva ou o 

enriquecimento sem causa de uma das partes, nos moldes do art. 537, 

§1°, do CPC. Todavia, tal não ocorreu no caso sob análise, haja vista que 

o executado sequer deu início ao cumprimento da decisão. Aliás, 

diversamente do que alega a parte executada o valor das astreintes pode 

sim ser superior ao da obrigação principal, inclusive recentemente o STJ já 

se manifestou nesse sentido, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA 

DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA DA 

FUNDAMENTAÇÃO. INCOMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 284 

DO STF. ASTREINTES. VALOR FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. 

A não indicação, quando da apresentação das razões recursais, dos 

dispositivos supostamente violados, faz incidir, à hipótese, o teor da 

Súmula 284 do STF. 2. A apuração da razoabilidade e da 

proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento 

da sua fixação, em relação ao da obrigação principal, uma vez que a 

redução do montante fixado a título de astreinte, quando superior ao valor 

da obrigação principal, acaba por prestigiar a conduta de recalcitrância do 

devedor em cumprir a decisão judicial e estimula a interposição de 
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recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio da 

atividade jurisdicional das instância ordinárias. Precedente. 3. Valor 

arbitrado para a multa no caso de descumprimento da ordem judicial que 

não foi exorbitante. Multiplicando-se seu valor (R$ 2, 00) pelo número de 

sacas de soja de 60Kg que deveriam ser entregues (8.673,88), tem-se a 

astreinte diária de R$ 17.347,76 que, comparado ao correspondente às 

referidas sacas, R$ 264.144,42, não se mostra exagerada e atende aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Recurso especial 

não provido. (REsp 1352426/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 18/05/2015) 6- Ex positis, não tendo 

ocorrido o cumprimento da liminar concedida dentro do prazo estabelecido, 

resultando desconexos os argumentos trazidos pela parte executada, 

REJEITO a exceção de pré-executividade e mantenho o valor das 

astreintes outrora estipulado vez que ajustam-se ao critério da 

proporcionalidade e da razoabilidade. 7- Intime-se a parte executada para 

no prazo de 15 (dez) dias, efetue o pagamento do valor referente a 

aplicação da astreinte, sob pena de majoração da multa. 8- Transcorrido o 

prazo supra, certifique-se se ocorreu ou não o pagamento da dívida, 

promovendo a conclusão dos autos para continuidade dos atos 

executórios. 9- Cumpra-se
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1- Trata-se de exceção de pré-executividade onde o executado alega que 

a aplicação da multa está em desacordo com o entendimento do STJ, de tal 

sorte que requer a redução para o valor da obrigação principal. 2- 

Prefacialmente, cumpre salientar que como é cediço, a exceção de 

pré-executividade consiste na faculdade atribuída ao devedor de 

submeter ao conhecimento do magistrado, nos próprios autos da 

execução, independentemente de penhora, embargos ou impugnação, 

matérias de ordem pública suscetíveis de serem apreciadas de ofício, e 

que não demandem dilação probatória. Assim sendo, apesar da lei prever 

os embargos e a impugnação, como formas de o devedor apresentar suas 

defesas, pode-se afirmar que nosso sistema processual recepciona o 

reconhecimento de referida objeção, aceitando-a em caráter excepcional 

quando arguida a existência de pagamento, prescrição, ou outros casos 

de extinção absoluta. Nesse sentido, por analogia, a lição de Humberto 

Theodoro Jr.: "(...) está assente na doutrina e jurisprudência atuais a 

possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, 

independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao 

procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria 

de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus 

pressupostos processuais. O que se reclama para permitir a defesa fora 

dos embargos do devedor é versá-la sobre questão de direito ou de fato 

documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa 

probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias 

de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente 

serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos." (In 

Curso de Direito Processual Civil - Vol. II. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 

285). 3- Pois bem, analisando os autos observo que não assiste razão ao 

executado, notadamente porque as astreintes servem de meio de coerção 

patrimonial para que o devedor faça ou deixe de fazer algo, em virtude de 

decisão judicial, e possuem caráter pedagógico. Assim, a referida multa se 

caracteriza como uma medida coercitiva tendente a influenciar o obrigado 

a cumprir a ordem exarada pelo magistrado, devendo ser suficientemente 

adequada e proporcional, ou seja, não pode ser insuficiente a ponto de 

não criar no obrigado qualquer receio quanto às conseqüências de seu 

não acatamento, bem como, não pode, de outro lado, ser desproporcional 

ou desarrazoada a ponto de levar o demandante a enriquecer-se sem 

causa. 4- Com efeito, compreendo que a multa aplicada nestes autos não 

ofendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vez que 

nem mesmo a parte autora cumpriu com a decisão, portanto, deve se 

sujeitar aos efeitos patrimoniais de sua desídia. Destarte, como no caso 

em tela houve o efetivo descaso com o Poder Judiciário, justifica-se a 

manutenção do valor fixado para as astreintes, posto que entender 

diversamente é premiar o comportamento reprovável e pernicioso do 

executado. 5- Importante lembrar que o valor da multa por descumprimento 

da decisão judicial arbitrada previamente pode ser revisto a qualquer 

tempo, a pedido das partes ou de ofício, sempre que se tornar insuficiente 

ou excessiva, a fim de evitar a ineficácia da medida coercitiva ou o 

enriquecimento sem causa de uma das partes, nos moldes do art. 537, 

§1°, do CPC. Todavia, tal não ocorreu no caso sob análise, haja vista que 

o executado sequer deu início ao cumprimento da decisão. Aliás, 

diversamente do que alega a parte executada o valor das astreintes pode 

sim ser superior ao da obrigação principal, inclusive recentemente o STJ já 

se manifestou nesse sentido, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA 

DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA DA 

FUNDAMENTAÇÃO. INCOMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 284 

DO STF. ASTREINTES. VALOR FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. 

A não indicação, quando da apresentação das razões recursais, dos 

dispositivos supostamente violados, faz incidir, à hipótese, o teor da 

Súmula 284 do STF. 2. A apuração da razoabilidade e da 

proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento 

da sua fixação, em relação ao da obrigação principal, uma vez que a 

redução do montante fixado a título de astreinte, quando superior ao valor 

da obrigação principal, acaba por prestigiar a conduta de recalcitrância do 

devedor em cumprir a decisão judicial e estimula a interposição de 

recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio da 

atividade jurisdicional das instância ordinárias. Precedente. 3. Valor 

arbitrado para a multa no caso de descumprimento da ordem judicial que 

não foi exorbitante. Multiplicando-se seu valor (R$ 2, 00) pelo número de 

sacas de soja de 60Kg que deveriam ser entregues (8.673,88), tem-se a 

astreinte diária de R$ 17.347,76 que, comparado ao correspondente às 

referidas sacas, R$ 264.144,42, não se mostra exagerada e atende aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Recurso especial 

não provido. (REsp 1352426/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 18/05/2015) 6- Ex positis, não tendo 

ocorrido o cumprimento da liminar concedida dentro do prazo estabelecido, 

resultando desconexos os argumentos trazidos pela parte executada, 

REJEITO a exceção de pré-executividade e mantenho o valor das 

astreintes outrora estipulado vez que ajustam-se ao critério da 

proporcionalidade e da razoabilidade. 7- Intime-se a parte executada para 

no prazo de 15 (dez) dias, efetue o pagamento do valor referente a 

aplicação da astreinte, sob pena de majoração da multa. 8- Transcorrido o 

prazo supra, certifique-se se ocorreu ou não o pagamento da dívida, 

promovendo a conclusão dos autos para continuidade dos atos 

executórios. 9- Cumpra-se
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Inicialmente convém frisar que as exceções de pré-executividade (ou 

objeção de executividade como preferem alguns), somente são aceitáveis 

em casos especiais. Deveras, não se pode perder de vista que a objeção 

de não executividade somente pode ter como objeto arguição que 

demonstre ser a pretensão executória flagrantemente descabida, 

apontando vício de ordem fundamental e que tolha o processo de toda e 

qualquer eficácia, vício este que pode ser reconhecido de ofício pelo 

magistrado, pois quando for bradada matéria que reclame aprofundamento 

probatório ou de conteúdo altamente complexo, reclamando até mesmo a 

perquirição quanto à relação que deu causa ao título executivo, a repulsa 

da objeção se impõe. Neste sentido a jurisprudência pátria tem se 

manifestado, v.g.: “TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 283 E 614 DO CPC. 
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SÚMULAS 282 E 356 DO STF. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

INADMISSIBILIDADE ANTE A NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 284/STF. RESP. 

1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 01.04.2009. AGRAVO A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os arts. 283 e 614 do CPC não foram 

debatidos pelo Tribunal a quo, e não foram opostos Embargos de 

Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Carecem, portanto, 

de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias 

excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A 

Primeira Seção, desta Corte, em sede de Recurso Especial representativo 

de controvérsia, decidiu que a exceção de pré-executividade somente é 

admitida nas situações em que não se faz necessária a dilação probatória 

ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, 

como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, 

a prescrição, entre outras (REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE 

ARRUDA, DJe 01.04.2009). 3. No que se refere à alegada violação ao 

princípio constitucional do contraditório (art. 5o., LV da CF), sua 

apreciação não pode ser feita nesta via sob pena de usurpação da 

competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal (art. 

102, III da Constituição Federal). 4. Agravo Regimental a que se nega 

provimento”. (AgRg no AREsp 344402 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0151020-2, Relator Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, T1 – PRIMEIRA TURMA, DJe 

04/02/2014)“PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

NULIDADE DA CDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE 

ANÁLISE PROBATÓRIA. MATÉRIA A SER ARGÜIDA EM EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. I. - A jurisprudência é pacífica no sentido de que, tratando-se 

de execução fiscal, é cabível a exceção de pré-executividade quando os 

motivos constituírem nulidade absoluta ou matérias de ordem pública, que 

se refiram às condições da ação ou aos aspectos formais do título 

executivo. Contudo, só pode prosperar quando visa a desconstituir título 

executivo fiscal que se comprove, de plano, ou seja, sem necessidade de 

dilação probatória. II - A exceção de pré-executividade é admitida para o 

questionamento de matérias de ordem pública. As questões de direito e de 

fato deverão ser argüidas em sede de embargos à execução. No caso 

presente, faz-se necessário o exame minucioso de elementos probatórios, 

não estando comprovado de plano a nulidade alegada. III - Agravo 

improvido”. (TRF-5 - AGTR: 90224 PE 0060676-54.2008.4.05.0000, Relator: 

Desembargador Federal Marco Bruno Miranda Clementino (Substituto), 

Data de Julgamento: 30/09/2008, Quarta Turma, Data de Publicação: Fonte: 

Diário da Justiça - Data: 22/10/2008 - Página: 307 - Nº: 205 - Ano: 2008). 

2. Pois bem, de acordo com a inteligência extraída do art. 8°, § 1°, I da Lei 

9.099/95, somente as pessoas físicas capazes, serão admitidas a interpor 

ações perante os Juizados Especiais, porquanto, no âmbito desta justiça 

especializada não é factível que uma pessoa física seja representada 

processualmente por outra, consoante vedação expressa do artigo acima 

grafado. 3. Ocorre que no caso vertente, por motivos desconhecimentos a 

parte autora está sendo representada processualmente por sua filha, 

conforme se depreende da peça inaugural, deste modo e com esteio na 

norma supramencionada a extinção da ação é medida que se impõe. 

Nesse sentido, colacionamos jurisprudências dos Tribunais: PROCESSUAL 

CIVIL. REPRESENTAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. 

VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA DE O AUTOR SER REPRESENTADO POR 

PROCURADOR NOS JUIZADOS. ART. 8º, § 1º, INC. I E ART. 9º, "CAPUT" 

DA LEI Nº 9.099/95, QUE VEDA A REPRESENTAÇÃO DA PESSOA FÍSICA, 

PELA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE. 

AUTORA QUE POSTULA EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO, O QUE É 

VEDADO PELO ART. 6º DO CCB. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 51, INC. IV, DA LEI Nº 

9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005110937, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 29/01/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005110937 

RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 29/01/2015, 

Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

03/02/2015). CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

PLANO COLLOR I. PARTE AUTORA INCAPAZ DEVIDAMENTE 

INTERDITADA. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DO FEITO NO JUIZADO 

ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8.º DA LEI N.º 9.099/95. 

NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. NULIDADE ABSOLUTA. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO 

DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

parte autora é pessoa incapaz devidamente interditada, sendo portanto a 

tramitação do feito incompatível com o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, conforme disciplina o artigo 8.º da Lei n.º 9.099/95. : 

Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, 

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot 

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0019660-11.2009.8.16.0012/0 - Curitiba - Rel.: 

Manuela TallÃ£o Benke - - J. 17.08.2015) (TJ-PR - RI: 

001966011200981600120 PR 0019660-11.2009.8.16.0012/0 (Acórdão), 

Relator: Manuela TallÃ£o Benke, Data de Julgamento: 17/08/2015, 2ª Turma 

Recursal, Data de Publicação: 24/08/2015) 4- Desta forma, CONHEÇO da 

presente exceção, tendo em vista a impossibilidade da parte exequente 

ser representada ativamente em sede de Juizados Especiais. Por 

consequência, com arrimo no art. 8° c/c art. 51, IV, ambos da Lei 

9.099/1995, conjugado com o art. 485, I, do Código de Processo Civil, 

DECLARO extinto o processo sem resolução de mérito. 5- Intime-se. 6- 

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

necessárias. 7- P.R.I.C

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011132-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. F. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EROMAR BARBOSA BELEM OAB - MT0007003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERONILDES MARIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

 

Inicialmente convém frisar que as exceções de pré-executividade (ou 

objeção de executividade como preferem alguns), somente são aceitáveis 

em casos especiais. Deveras, não se pode perder de vista que a objeção 

de não executividade somente pode ter como objeto arguição que 

demonstre ser a pretensão executória flagrantemente descabida, 

apontando vício de ordem fundamental e que tolha o processo de toda e 

qualquer eficácia, vício este que pode ser reconhecido de ofício pelo 

magistrado, pois quando for bradada matéria que reclame aprofundamento 

probatório ou de conteúdo altamente complexo, reclamando até mesmo a 

perquirição quanto à relação que deu causa ao título executivo, a repulsa 

da objeção se impõe. Neste sentido a jurisprudência pátria tem se 

manifestado, v.g.: “TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 283 E 614 DO CPC. 

SÚMULAS 282 E 356 DO STF. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

INADMISSIBILIDADE ANTE A NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 284/STF. RESP. 

1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 01.04.2009. AGRAVO A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os arts. 283 e 614 do CPC não foram 

debatidos pelo Tribunal a quo, e não foram opostos Embargos de 

Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Carecem, portanto, 

de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias 

excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A 

Primeira Seção, desta Corte, em sede de Recurso Especial representativo 

de controvérsia, decidiu que a exceção de pré-executividade somente é 

admitida nas situações em que não se faz necessária a dilação probatória 

ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, 

como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, 

a prescrição, entre outras (REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE 

ARRUDA, DJe 01.04.2009). 3. No que se refere à alegada violação ao 

princípio constitucional do contraditório (art. 5o., LV da CF), sua 

apreciação não pode ser feita nesta via sob pena de usurpação da 

competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal (art. 

102, III da Constituição Federal). 4. Agravo Regimental a que se nega 

provimento”. (AgRg no AREsp 344402 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0151020-2, Relator Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, T1 – PRIMEIRA TURMA, DJe 

04/02/2014)“PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

NULIDADE DA CDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE 

ANÁLISE PROBATÓRIA. MATÉRIA A SER ARGÜIDA EM EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. I. - A jurisprudência é pacífica no sentido de que, tratando-se 

de execução fiscal, é cabível a exceção de pré-executividade quando os 

motivos constituírem nulidade absoluta ou matérias de ordem pública, que 

se refiram às condições da ação ou aos aspectos formais do título 

executivo. Contudo, só pode prosperar quando visa a desconstituir título 

executivo fiscal que se comprove, de plano, ou seja, sem necessidade de 
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dilação probatória. II - A exceção de pré-executividade é admitida para o 

questionamento de matérias de ordem pública. As questões de direito e de 

fato deverão ser argüidas em sede de embargos à execução. No caso 

presente, faz-se necessário o exame minucioso de elementos probatórios, 

não estando comprovado de plano a nulidade alegada. III - Agravo 

improvido”. (TRF-5 - AGTR: 90224 PE 0060676-54.2008.4.05.0000, Relator: 

Desembargador Federal Marco Bruno Miranda Clementino (Substituto), 

Data de Julgamento: 30/09/2008, Quarta Turma, Data de Publicação: Fonte: 

Diário da Justiça - Data: 22/10/2008 - Página: 307 - Nº: 205 - Ano: 2008). 

2. Pois bem, de acordo com a inteligência extraída do art. 8°, § 1°, I da Lei 

9.099/95, somente as pessoas físicas capazes, serão admitidas a interpor 

ações perante os Juizados Especiais, porquanto, no âmbito desta justiça 

especializada não é factível que uma pessoa física seja representada 

processualmente por outra, consoante vedação expressa do artigo acima 

grafado. 3. Ocorre que no caso vertente, por motivos desconhecimentos a 

parte autora está sendo representada processualmente por sua filha, 

conforme se depreende da peça inaugural, deste modo e com esteio na 

norma supramencionada a extinção da ação é medida que se impõe. 

Nesse sentido, colacionamos jurisprudências dos Tribunais: PROCESSUAL 

CIVIL. REPRESENTAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. 

VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA DE O AUTOR SER REPRESENTADO POR 

PROCURADOR NOS JUIZADOS. ART. 8º, § 1º, INC. I E ART. 9º, "CAPUT" 

DA LEI Nº 9.099/95, QUE VEDA A REPRESENTAÇÃO DA PESSOA FÍSICA, 

PELA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE. 

AUTORA QUE POSTULA EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO, O QUE É 

VEDADO PELO ART. 6º DO CCB. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 51, INC. IV, DA LEI Nº 

9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005110937, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 29/01/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005110937 

RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 29/01/2015, 

Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

03/02/2015). CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

PLANO COLLOR I. PARTE AUTORA INCAPAZ DEVIDAMENTE 

INTERDITADA. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DO FEITO NO JUIZADO 

ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8.º DA LEI N.º 9.099/95. 

NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. NULIDADE ABSOLUTA. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO 

DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

parte autora é pessoa incapaz devidamente interditada, sendo portanto a 

tramitação do feito incompatível com o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, conforme disciplina o artigo 8.º da Lei n.º 9.099/95. : 

Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, 

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot 

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0019660-11.2009.8.16.0012/0 - Curitiba - Rel.: 

Manuela TallÃ£o Benke - - J. 17.08.2015) (TJ-PR - RI: 

001966011200981600120 PR 0019660-11.2009.8.16.0012/0 (Acórdão), 

Relator: Manuela TallÃ£o Benke, Data de Julgamento: 17/08/2015, 2ª Turma 

Recursal, Data de Publicação: 24/08/2015) 4- Desta forma, CONHEÇO da 

presente exceção, tendo em vista a impossibilidade da parte exequente 

ser representada ativamente em sede de Juizados Especiais. Por 

consequência, com arrimo no art. 8° c/c art. 51, IV, ambos da Lei 

9.099/1995, conjugado com o art. 485, I, do Código de Processo Civil, 

DECLARO extinto o processo sem resolução de mérito. 5- Intime-se. 6- 

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

necessárias. 7- P.R.I.C

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011398-85.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLA LUANA SAMPAIO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA OAB - MT0017444A (ADVOGADO)

MARCELLA LUANA SAMPAIO NUNES OAB - MT0020207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

1- Após utilização dos sistema bacenjud, foi penhorado valor parcial da 

dívida exequenda, deste modo, intime-se as partes quanto à penhora 

realizada conforme detalhamento anexo. 2- Ultrapassado o prazo legal, 

faça conclusos. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012731-38.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. DE CARLI - ME (REQUERENTE)

FLAVIO AUGUSTO DE CARLI 00168337169 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT0013302S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MIRANDA MARTINS (REQUERIDO)

MARIA ELISABETH MEDEIROS MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8012731-38.2016.811.0004 Pólo Ativo: FLAVIO OFICINA 

MECANICA GERALe ALEMÃO DIESEL Pólo Passivo: MARIA ELISABETH 

MEDEIROS MARTINS e ANTONIO MIRANDA MARTINS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO com efeito infringentes , oferecido pelos Reclamados, 

alegando existência de CONTRADIÇÃO na sentença proferida sob o 

ARGUMENTO que na sentença alega ter sido provado os direitos dos 

autores, o que entende não ter sido. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. No caso, o convencimento deste juízo se baseou-se conforme 

termos constantes na sentença, sendo certo que ainda que o embargante 

esteja coberto de razão, qualquer alteração no dispositivo que altere o 

mérito da demanda não é possível de analise através de embargos 

declaratórios. Com efeito, a insatisfação do Reclamado com a sentença 

deve ser rediscutida em recurso próprio, não sendo admitida tal analise em 

meio a embargos de declaração. Dessa forma, a rejeição do presente 

embargos se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os REJEITO, mantendo a sentença 

proferida nos autos. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012719-24.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MOREIRA DA ROCHA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SANTOS DE CARVALHO OAB - MT0018026S (ADVOGADO)

 

Autos nº 8012719-24.2016.811.0004 Pólo ativo: MARIA MOREIRA DA 

ROCHA FIGUEIREDO Pólo passivo: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT / Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido pela parte reclamante, 

alegando existência de CONTRADIÇÃO na sentença proferida sob os 

seguintes argumentos: a) que a sentença foi controversa com os pedidos 

suscitados nos autos, não havendo relação com a causa objeto da 

demanda. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo 

que as razões expostas nos embargos de declaração encontram guarida. 

Com efeito, verifico que o dispositivo da sentença ficou contraditório com 

o fundamento, de modo que deve a sentença lançada aos autos ser 

anulada, para que possa-se analisar detalhadamente os pedidos autorais. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, anulando a sentença proferida nos autos, 

cabendo a secretaria cancelar o andamento para consulta, e remeter os 

autos novamente para confecção de um novo projeto de sentença. : 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000122-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PEDRO SIMEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1- Estando regulares os termos da avença, tendo sido resguardados os 

interesses das partes, nos termos do art. 487, III, b, e ainda o disposto no 

art. 200, caput, todos do Código de Processo Civil, bem como atento ao 

Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO para todos os fins de direito, o 

acordo encartado pela requerida ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o 

processo em apreço. 2- Sem custas ou honorários advocatícios. 3- Após 

o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às 

baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- 

Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PEDRO SIMEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1- Estando regulares os termos da avença, tendo sido resguardados os 

interesses das partes, nos termos do art. 487, III, b, e ainda o disposto no 

art. 200, caput, todos do Código de Processo Civil, bem como atento ao 

Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO para todos os fins de direito, o 

acordo encartado pela requerida ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o 

processo em apreço. 2- Sem custas ou honorários advocatícios. 3- Após 

o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às 

baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- Publique-se. 5- 

Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011580-37.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELVIRA BASTOS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Ante o pagamento integral das custas processuais, ARQUIVE-SE mediante 

as baixas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000946-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE DOS SANTOS MOREIRA FERREIRA OAB - MT0019350A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WCLEBSON R. SANTOS (EXECUTADO)

 

1- A nota promissória apresentada pela parte exequente não está 

devidamente preenchida, afastando-se dos requisitos da Lei Uniforme, 

assim sendo, intime-a para que no prazo de 05 (cinco) dias promova a 

regularização do título, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do 

feito. 2- No mesmo prazo, deverá a empresa fazer a juntada da Certidão 

Simplificada Atualizada expedida pela Junta Comercial. 3- Ultrapassado o 

lapso temporal concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELUSANE GONCALVES BELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000373-29.2017.811.0004 Pólo Ativo: ELUSANE GONCALVES 

BELO Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 
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coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO ALVES ARANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu advogado ADRIANO DE 

FIGUEIREDO PAGOTTO - MT0020983A para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 14/08/2017 Hora: 12:00 (MT) , sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES GONCALVES ODILON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(s)/sua(s) advogado(a)(s) 

EDMAR COSTA - MT0011399A-O, SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - 

MT0016080A, DANIELLY BARROS DO PRADO - MT21034/O-O, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 06/10/2017 

Hora: 12:40 (MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES GONCALVES ODILON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Relatório dispensado a teor do que preconiza o art. 38 da Lei 

9.099/1995. 2. In casu, verifica-se que a parte promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível em tempo hábil da sua 

ausência. Com efeito, não comparecendo a parte requerente a qualquer 

das audiências no âmbito dos juizados especiais, o processo deve ser 

extinto, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Destarte, sendo o 

processo extinto com base no art. 51, I, da Lei 9.099/1995 a parte 

reclamante deve ser condenada ao pagamento das custas processuais, 

conforme se extrai da inteligência do enunciado 28 do Fonaje, in verbis: 

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. 

Incontroverso que se a parte autora demonstrar a sua impossibilidade de 

comparecer a audiência de conciliação, o magistrado deve acatar o 

requerimento e determinar que seja designada nova sessão, o que não 

ocorreu no caso em tela, porquanto, não houve a efetiva comprovação 

decorrente da força maior, sendo medida que se impõe a extinção da 

ação. Aliás, este é o entendimento recente da Turma Recursal do Estado 

de Mato Grosso, verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA 

PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: A parte Promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência em 

tempo hábil. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Acrescento, 

ainda, que o fato da parte recorrente se declarar pobre na forma da lei 

não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento das custas 

processuais. Não tendo ela comparecido à sessão de conciliação sem 

apresentar qualquer justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a 

extinção do processo com fundamento no artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, 

conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais. Pelo 

exposto, nego provimento ao recurso. Arcará a parte recorrente com o 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade jurídica de custeio das 

despesas do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da 

prescrição. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 357619220128110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2016, Publicado no DJE 

19/04/2016) 5. Frente ao exposto, consubstanciado no art. 51, I, da Lei 

9.099/1995, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Por 

consectário, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. 6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 7. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 8. 

Expeça-se o necessário. 9. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011998-72.2016.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010342-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA MARIA INACIO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE UNIVERSITARIA GAMA FILHO (REQUERIDO)

INVEST CURSOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - 

ME (REQUERIDO)

 

1. Perscrutando os autos observo que a parte autora grafou como pedido 

para que a requerida realize a expedição do diploma de pós-graduação, 

contudo, de bom alvitre anotar que se a pretensão envolve a expedição do 

diploma, decorrente da própria atividade de ensino, e tendo como causa 

de pedir a negativa de sua regular expedição de curso disponibilização 

pela instituição de ensino, a competência é da Justiça Federal, nos termos 

do art. 109 da CF, de tal sorte que se o litígio permeia somente sobre o 

defeito na prestação de serviços a competência é da Justiça Estadual, eis 

porque, determino a intimação da parte autora, para que no prazo de 15 

(quinze), emende a inicial esclarecendo para este magistrado qual o objeto 

da presente demanda, sob pena de extinção. Tendo a demanda em 

epígrafe o objetivo de apurar o defeito na prestação dos serviços, deverá, 

pelos motivos já expostos, decotar o pedido de expedição de diploma, sob 

pena de incorrer na propalada extinção. 2. No mesmo interstício temporal, 

deverá a parte autora coligir aos autos o endereço atualizado das partes 

requeridas, viabilizando o ato citatório. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o 

necessário. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO CARVALHO DE FREITAS OAB - GO17934 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu advogado, PABLO 

CARVALHO DE FREITAS - GO17934, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 28/08/2017 Hora: 16h(MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO CARVALHO DE FREITAS OAB - GO17934 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 

Juizado Especial de Barra do Garças Data: 03/04/2018 Hora: 14:00 

(horário de Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena 

de revelia e confissão no caso de ausência do requerido e contumácia 

seguida de extinção do processo no caso de ausência do requerente, 

neste caso, sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010503-90.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEBER C. CARDOSO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA OAB - MT0009923A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONUMENTAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

LEVI GOMES DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO)

 

1. A impugnação apresentada pela parte executada no ID 

7707743/7707744/7707746 já foi rejeitada por este juízo, conforme se 

depreende do ID 7707741, eis porque, ADVIRTO a parte executada que 

recalcitrância no requerimento sem observância dos requisitos legais será 

interpretada como litigância de má-fé. 2. Assim sendo, tendo em vista que 

até a presente data não foi realizado o adimplemento da dívida, 

DETERMINO que a secretaria realize incontinenti a conclusão dos autos 

para utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens. 3. 

Intime-se. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012048-06.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CORACI DA SILVA CASTRO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETER JOY SOUSA DAS DORES OAB - MT0016485A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOCANTINS REFRIGERANTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA CERSOSIMO NUNES OAB - BA0038540A (ADVOGADO)

 

Tendo em vista a decisão lavrada pela Egrégia Turma Recursal do Estado 

de Mato Grosso, em sede de Mandado de Segurança, RENOVO o prazo 

recursal para a parte requerida, DETERMINANDO a imediata intimação 

desta por meio de seu procurador legal. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010801-82.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONIR RIBEIRO DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000759-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYANI QUARESMA VALADARES (EXECUTADO)

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011113-58.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA VALERIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Marcia Valeria Oliveira, sendo 

que sua pretensão foi julgada improcedente, com a consequente 

condenação em litigância de má-fé, bem como em ato atentatório a 

dignidade da justiça. Por isso, foi interposto recurso inominado, com 

pedido de justiça gratuita. Contudo, este juízo determinou que a requerente 

comprovasse a sua hipossuficiência financeira, o que não restou 

comprovado nos autos. Ocorre que posteriormente, o douto causídico que 

representa os interesses da parte autora, peticionou requerendo a 

desistência do recurso, eis porque, HOMOLOGO a desistência do recurso 

inominado interposto. Certifique o trânsito em julgado. Após, não havendo 

manifestação das partes, arquive-se mediante as baixas e anotações 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010324-59.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA GOMES SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012980-86.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WMARLEY LOPES FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WMARLEY LOPES FRANCO OAB - MT0003353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012593-71.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRYA BORGES FREITAS OAB - MT0019392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO)

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010357-83.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HEUSIMAR ODA GOES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019415A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT0012815A-O (ADVOGADO)

FERNANDO SALDANHA FARIAS OAB - MT15512/O-O (ADVOGADO)

 

1- Em analise aos autos, noto ser necessário deliberar acerca das 

alegações contidas nos embargos de declaração manejados por WMB 

COMERCIO ELETRÔNICO LTDA, onde a mesma colima omissão e, 

consequentemente, a reforma da decisum que indeferiu os pedidos 

contidos nos embargos outrora manejados contra a presente actio. 2- Pois 

bem, uma simples olhadela para o recurso denota seu flagrante intento 

meramente modificativo, vez que os embargos em apreço colimam única e 

exclusivamente debater a decisão, denotando seu caráter infringente, 

onde a parte não postula imiscuir o decisum de omissão, contradição ou 

obscuridade, mas sim sua reforma, efeito este admissível somente em 

hipóteses excepcionais que não se apresentam no caso vertente. 3- 

Cumpre-me elucidar que, estando a parte em desacordo com a decisão, 

deve insurgir-se contra a mesma por meio do recurso próprio a fim de 

obter a sua alteração. É certo que em algumas hipóteses, se 

eventualmente a premissa em que se lastreou o julgado for corrigida, 

naturalmente pode ocorrer a modificação da decisão embargada, todavia, 

no caso em tela os argumentos aventados pela parte embargante não 

podem ser discutidos pelas vias pretendidas, donde se infere não merecer 

acolhida o requerimento em testilha. 4- Com efeito, por ser matéria de 

recurso sui generis, o intituto do embargos de declaração tem o seu 

âmbito de incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: 
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“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º.“ 5- Acerca do tema, o renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona mencionando que: “Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) 6- Ad 

argumentandum não se pode perder de vista que segundo os 

ensinamentos de Yussef Said Cahali, os recorrentes fazem jus ao pleito 

invocado no bojo dos embargos, porém, a via instrumentária utilizada não 

é pertinente para o caso, vez que é de caráter infringente, e além do mais 

de matéria substancialmente meritória (mérito da decisão e não da causa) 

sendo abarcada pelo recurso inominado e não pelo de embargos 

conforme nos direciona o enunciado 143 do Fonaje que adverte 

simplificadamente que a decisão que põe fim aos embargos à execução 

de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas 

recurso inominado, razões pelas quais deve ser rechaçado o recurso em 

tela. 7- Desta forma, torna-se nítido que a matéria atacada in casu não tem 

compleição de ser discutida nesta via, já que não se encontra amparada 

por nenhuma daquelas situações preconizadas no art. 1.022 do 

instrumento adjetivo civil, pois a matéria é de cunho meritório, não havendo 

permissão para retificações substanciais no recurso manejado, 

desmerecendo o mesmo o seu devido provimento. 8- Isto posto, por visar 

efeito meramente modificativo, não colimando um provimento 

integrativo-retificador, NÃO CONHEÇO dos embargos em apreço, por não 

vislumbrar nenhuma omissão na decisão embargada, notadamente quando 

se fundamentou em argumentos que se prestam para sustentá-la, não 

sendo aqui a sede adequada para se corrigir eventual erro de julgamento. 

9- Intime-se. 10- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010536-80.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PROCOPIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012406-63.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUSEBIO VIA NETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO)

CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA OAB - MT0018582A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012543-55.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CAMERINO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLDAMAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ LOPES DE ARAUJO OAB - GO0009465A (ADVOGADO)

 

1. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Inicialmente, 

cumpre destacar que a teoria da desconsideração da personalidade 

jurídica consiste num afastamento momentâneo da personalidade jurídica 

da sociedade para alcançar diretamente a pessoa do sócio, devendo ser 

aplicada quando constatado abuso da personalidade jurídica, 

caracterizado por desvio de finalidade, em casos em que a pessoa jurídica 

esteja a encobrir interesses ilícitos de seus sócios, em prejuízo ao direito 

de crédito de terceiro. Visa coibir o uso irregular da sociedade, 

exigindo-se apresentação de prova material do dano, que demonstre de 

maneira inconteste as irregularidades argüidas, não admitindo meros 

indícios ou presunções. 3. Deste modo, em análise detida dos autos 

verifica-se que a parte exequente, mais uma vez se desincumbiu do onus 

probandi que lhe competia, não colacionando aos autos provas concretas 

do alegado, restando ausentes os requisitos previstos nos arts. 50 do 

Código Civil, e 133 e 134 § 4º do códex processual civil. 4. Assim, o 

simples fato das meras alegações narradas pelo exequente, não atende 

aos requisitos legais para caracterização e aplicação da desconsideração 

da personalidade jurídica, uma vez que os pressupostos legais que 

particularizam tal incidente devem estar demonstrados de maneira 

inconteste, não se admitindo meros indícios ou presunções, tampouco que 

este juízo diligencie junto aos órgãos competentes na busca por indícios 

dos fatos alegados. 4. Nesse sentido, manifestaram-se os nossos 

Tribunais: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 

BENS DOS SÓCIOS. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. A TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA, QUE IMPORTA TÃO-SOMENTE NA 

DECLARAÇÃO DA INEFICÁCIA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA PARTE 

COM RELAÇÃO A DETERMINADO ATO, DEVE SER APLICADA COM 

CAUTELA, DIANTE DA PRESENÇA DE PROVAS ROBUSTAS E DA 

OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS, UMA VEZ QUE CONSTITUI 

EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO ENTRE A PESSOA DA 

SOCIEDADE E A PESSOA DOS SÓCIOS. AS RAZÕES OFERECIDAS NÃO 

CORROBORAM COM A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo Nº 

70065435034, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís 

Augusto Coelho Braga, Julgado em 27/08/2015). (TJ-RS - AGV: 

70065435034 RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Data de 

Julgamento: 27/08/2015, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 31/08/2015) AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. 

ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS LEGAIS AUTORIZADORES DA SUA APLICAÇÃO AO 

CASO EM CONCRETO. MEDIDA EXTREMA QUE NECESSITA DE CONCRETA 

COMPROVAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO. (Agravo Nº 70060743150, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio 

Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 11/03/2015). (TJ-RS - AGV: 

70060743150 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de 

Julgamento: 11/03/2015, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 17/03/2015) 5. Além disso, a desconsideração da 

personalidade jurídica prevista no códex Civil não afasta a regra prevista 
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pelo art. 373, I do CPC, incumbindo ao exeqüente o ônus da prova de suas 

alegações, eis porque, INDEFIRO o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica uma vez que o exeqüente não demonstrou os 

requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, e 133 e 134, § 4° do CPC. 6. 

Pois bem, conforme se depreende dos autos, as medidas utilizadas para 

localização de bens capazes de saldar a dívida exequenda restaram 

infrutíferas. Após, intimado o exeqüente para apresentar bens a serem 

penhorados, o mesmo quedou-se inerte, eis porque, mediante a 

impossibilidade de meios para saldar a dívida, vislumbra-se na presente 

demanda causa de extinção da execução por ausência de condição de 

procedibilidade conforme entendimento do artigo 53, §4º da Lei 9.099/95 

que dispõe: “Não encontrando o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor.” 7- Assim sendo, diante da impossibilidade no prosseguimento da 

rusga, expeça-se certidão de dívida conforme preconiza Enunciado 76 do 

Fonaje, a fim de que o requerente possa, quando souber que há bens 

passiveis de penhora em nome do requerido ou outra forma de cumprir a 

obrigação, pleitear tal feito em Juízo. 8- Ante a existência de valores 

vinculados aos presentes autos, intime-se o exequente para que forneça 

os dados bancários para posterior transferência de valores, fazendo os 

autos conclusos para levantamento de alvará e consequente extinção do 

mesmo. 9- Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A IBRAHIM ALI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO LUIZ TAVANO OAB - SP173965 (ADVOGADO)

 

Intimação do Dr. Advogado do(a) REQUERENTE: ALESSANDRA KELLY 

CHAVES SBRISSA ABUD - MT0008963A (adv. da parte promovente) para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 28/08/2017 Hora: 14:40 (horario de MT) , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A IBRAHIM ALI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO LUIZ TAVANO OAB - SP173965 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. A justificativa de não 

comparecimento deve ser feita até o momento da audiência, ou feito prova 

da impossibilidade de não informar antes. Não foi feito no presente caso. 

Neste sentido trago a colação os seguintes julgados: “Número: 

71001473313. Tribunal: Turmas Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de 

Processo: Recurso Cível. Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. 

Decisão: Acórdão. Relator: João Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: 

Comarca de Santo Ângelo. Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. 

PRODUTO COM DEFEITO. PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO 

NEGÓCIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa 

de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada 

até a abertura do ato ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. 

Exegese do art. 453, inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de 

disposição da Lei nº 9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do 

negócio, com repetição do preço pago pelo produto defeituoso que, 

durante a garantia, não é consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, 

§ 1º, CDC). III. Defeito em telefone celular configura vício de produto que, 

por si só, não gera dano moral indenizável. Recurso parcialmente provido. 

Unânime. (Recurso Cível Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 

19/12/2007)”. (GN). “Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON 

DORIGATTI. Ementa: RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA 

MATÉRIA IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O 

efeito devolutivo do recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou 

seja, ao conhecimento da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

453, do Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à 

audiência, quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando 

demonstrada a impossibilidade de locomoção”. (GN). Por fim, declaro para 

as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código 

de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO, sem resolução de mérito. Que seja revogado os efeitos 

antecipatórios eventualmente concedidos. Que seja Condenada a parte 

autora ao pagamento das custas processuais em face do disposto no 

artigo 51, § 2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 29 de Setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO ALVES ARANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu advogado, ADRIANO DE 

FIGUEIREDO PAGOTTO - MT0020983A, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 25/09/2017 Hora: 15:20 (MT), sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO ALVES ARANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

1. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Em análise 

dos autos evidencia-se a falta de interesse de agir por parte da 

requerente vez que, mesmo intimado para comparecimento em audiência 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 353 de 1523



de conciliação, não o fez, demonstrando absoluta desambição em dar 

continuidade ao feito e frustrando assim o regular prosseguimento do 

processo. 3- Vale mencionar que não há nos autos sequer justificativa 

plausível e tempestiva acerca da impossibilidade de sua presença ao ato, 

eis porque, o desinteresse resta patente, devendo o processo ser extinto 

sem a resolução de seu mérito. 4. Sobre o tema, colaciono entendimentos 

jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA. EXTINÇÃO DOPROCESSO. PRECEDENTES DA TURMA 

RECURSAL. ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O não comparecimento da 

parte autora a qualquer audiência implica a extinção do feito e condenação 

do autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51 , 

inciso I e § 2º da Lei 9099 /95. Note-se que em nenhum momento, sequer 

em sede recursal, restou justificada ou esclarecida a ausência da 

recorrente à sessão de conciliação previamente designada. 2. Em sendo 

justificada a ausência, a parte poderá ser isentada do pagamento das 

custas processuais (art. 51 , § 2º , L. 9099 /95), no entanto, permanece a 

extinção do feito. 3. Deste modo, correta a sentença de extinção do feito 

por ausência da parte autora à audiência, porque em conformidade com o 

disposto na Legislação pertinente. RECURSO DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0002302-27.2014.8.16.0119/0 - Nova Esperança - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 18.02.2016) RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO 

AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS 

PROCESSUAIS. CABIMENTO EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO 

DO IMPEDIMENTO ATÉ A ABERTURA DA AUDIÊNCIA. ARTIGO 453, § 1º, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE 

DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL PARA COMPROVAR SITUAÇÃO 

FÁTICA ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. decidem os Juízes da 3ª Turma Recursal Juizados 

Especiais do Paraná, por unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, 

negar-lhe provimento, nos exatos termos do vot (TJPR – 3ª Turma 

Recursal em Regime de Exceção - 0002750-08.2015.8.16.0105/0 - Loanda 

- Rel.: Renata Ribeiro Bau - - J. 18.03.2016) 5- Robustecendo esse 

entendimento, em Encontro Nacional de Coordenadores dos Juizados 

Especiais do Brasil houve manifestação expressa acerca do tema, 

resultando no enunciado n° 20 que é cognoscível ao lecionar que: "O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório.” (GRIFOS 

NOSSOS) 6- Ex positi, convicto da contumácia diante da inércia da parte 

autora, julgo EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 

51, I, da Lei 9.099/95. 7. Em consonância com o Enunciado 28 do Fonaje, 

uma vez extinto o processo com fundamento no inciso I do art. 51 da Lei 

9.099/95, condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais. 8. Publique-se. 9. Registre-se. 10. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃOo Dr. Advogado do(a) REQUERENTE: DANIELLY BARROS DO 

PRADO - MT21034/O-O (adv. da parte promovente) para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 25/08/2017 

Hora: 14:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

 

1. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Em análise 

ao curso dos autos, evidencia-se a falta de interesse de agir por parte da 

requerente vez que, mesmo intimada para comparecimento em audiência 

de conciliação, não o fez, demonstrando absoluta desambição em dar 

continuidade ao feito e frustrando assim o regular prosseguimento do 

processo. 3- Vale mencionar que não há nos autos sequer justificativa 

plausível e tempestiva acerca da impossibilidade de sua presença ao ato, 

eis porque, o desinteresse resta patente, devendo o processo ser extinto 

sem a resolução de seu mérito. 4. Sobre o tema, colaciono entendimentos 

jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA. EXTINÇÃO DOPROCESSO. PRECEDENTES DA TURMA 

RECURSAL. ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O não comparecimento da 

parte autora a qualquer audiência implica a extinção do feito e condenação 

do autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51 , 

inciso I e § 2º da Lei 9099 /95. Note-se que em nenhum momento, sequer 

em sede recursal, restou justificada ou esclarecida a ausência da 

recorrente à sessão de conciliação previamente designada. 2. Em sendo 

justificada a ausência, a parte poderá ser isentada do pagamento das 

custas processuais (art. 51 , § 2º , L. 9099 /95), no entanto, permanece a 

extinção do feito. 3. Deste modo, correta a sentença de extinção do feito 

por ausência da parte autora à audiência, porque em conformidade com o 

disposto na Legislação pertinente. RECURSO DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0002302-27.2014.8.16.0119/0 - Nova Esperança - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 18.02.2016) RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO 

AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS 

PROCESSUAIS. CABIMENTO EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO 

DO IMPEDIMENTO ATÉ A ABERTURA DA AUDIÊNCIA. ARTIGO 453, § 1º, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE 

DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL PARA COMPROVAR SITUAÇÃO 

FÁTICA ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. decidem os Juízes da 3ª Turma Recursal Juizados 

Especiais do Paraná, por unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, 

negar-lhe provimento, nos exatos termos do vot (TJPR – 3ª Turma 

Recursal em Regime de Exceção - 0002750-08.2015.8.16.0105/0 - Loanda 

- Rel.: Renata Ribeiro Bau - - J. 18.03.2016) 5- Robustecendo esse 

entendimento, em Encontro Nacional de Coordenadores dos Juizados 

Especiais do Brasil houve manifestação expressa acerca do tema, 

resultando no enunciado n° 20 que é cognoscível ao lecionar que: "O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório.” (GRIFOS 

NOSSOS) 6- Ex positi, convicto da contumácia diante da inércia da parte 

autora, julgo EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 

51, I, da Lei 9.099/95. 7. Em consonância com o Enunciado 28 do Fonaje, 

uma vez extinto o processo com fundamento no inciso I do art. 51 da Lei 

9.099/95, condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais. 8. Publique-se. 9. Registre-se. 10. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195/A (ADVOGADO)

 

1. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Em análise 

ao curso dos autos, evidencia-se a falta de interesse de agir por parte da 

requerente vez que, mesmo intimada para comparecimento em audiência 

de conciliação, não o fez, demonstrando absoluta desambição em dar 

continuidade ao feito e frustrando assim o regular prosseguimento do 

processo. 3- Vale mencionar que não há nos autos sequer justificativa 

plausível e tempestiva acerca da impossibilidade de sua presença ao ato, 

eis porque, o desinteresse resta patente, devendo o processo ser extinto 

sem a resolução de seu mérito. 4. Sobre o tema, colaciono entendimentos 

jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 
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DESIGNADA. EXTINÇÃO DOPROCESSO. PRECEDENTES DA TURMA 

RECURSAL. ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O não comparecimento da 

parte autora a qualquer audiência implica a extinção do feito e condenação 

do autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51 , 

inciso I e § 2º da Lei 9099 /95. Note-se que em nenhum momento, sequer 

em sede recursal, restou justificada ou esclarecida a ausência da 

recorrente à sessão de conciliação previamente designada. 2. Em sendo 

justificada a ausência, a parte poderá ser isentada do pagamento das 

custas processuais (art. 51 , § 2º , L. 9099 /95), no entanto, permanece a 

extinção do feito. 3. Deste modo, correta a sentença de extinção do feito 

por ausência da parte autora à audiência, porque em conformidade com o 

disposto na Legislação pertinente. RECURSO DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0002302-27.2014.8.16.0119/0 - Nova Esperança - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 18.02.2016) RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO 

AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS 

PROCESSUAIS. CABIMENTO EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO 

DO IMPEDIMENTO ATÉ A ABERTURA DA AUDIÊNCIA. ARTIGO 453, § 1º, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE 

DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL PARA COMPROVAR SITUAÇÃO 

FÁTICA ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. decidem os Juízes da 3ª Turma Recursal Juizados 

Especiais do Paraná, por unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, 

negar-lhe provimento, nos exatos termos do vot (TJPR – 3ª Turma 

Recursal em Regime de Exceção - 0002750-08.2015.8.16.0105/0 - Loanda 

- Rel.: Renata Ribeiro Bau - - J. 18.03.2016) 5- Robustecendo esse 

entendimento, em Encontro Nacional de Coordenadores dos Juizados 

Especiais do Brasil houve manifestação expressa acerca do tema, 

resultando no enunciado n° 20 que é cognoscível ao lecionar que: "O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório.” (GRIFOS 

NOSSOS) 6- Ex positi, convicto da contumácia diante da inércia da parte 

autora, julgo EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 

51, I, da Lei 9.099/95. 7. Em consonância com o Enunciado 28 do Fonaje, 

uma vez extinto o processo com fundamento no inciso I do art. 51 da Lei 

9.099/95, condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais. 8. Publique-se. 9. Registre-se. 10. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu advogado ANTONIO 

GONCALVES DE MIRANDA NETO - MT0014576A para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 21/08/2017 Hora: 14:00 

(MT) , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

1. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Em análise 

ao curso dos autos, evidencia-se a falta de interesse de agir por parte da 

requerente vez que, mesmo intimada para comparecimento em audiência 

de conciliação, não o fez, demonstrando absoluta desambição em dar 

continuidade ao feito e frustrando assim o regular prosseguimento do 

processo. 3- Vale mencionar que não há nos autos sequer justificativa 

plausível e tempestiva acerca da impossibilidade de sua presença ao ato, 

eis porque, o desinteresse resta patente, devendo o processo ser extinto 

sem a resolução de seu mérito. 4. Sobre o tema, colaciono entendimentos 

jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA. EXTINÇÃO DOPROCESSO. PRECEDENTES DA TURMA 

RECURSAL. ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O não comparecimento da 

parte autora a qualquer audiência implica a extinção do feito e condenação 

do autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51 , 

inciso I e § 2º da Lei 9099 /95. Note-se que em nenhum momento, sequer 

em sede recursal, restou justificada ou esclarecida a ausência da 

recorrente à sessão de conciliação previamente designada. 2. Em sendo 

justificada a ausência, a parte poderá ser isentada do pagamento das 

custas processuais (art. 51 , § 2º , L. 9099 /95), no entanto, permanece a 

extinção do feito. 3. Deste modo, correta a sentença de extinção do feito 

por ausência da parte autora à audiência, porque em conformidade com o 

disposto na Legislação pertinente. RECURSO DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0002302-27.2014.8.16.0119/0 - Nova Esperança - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 18.02.2016) RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO 

AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS 

PROCESSUAIS. CABIMENTO EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO 

DO IMPEDIMENTO ATÉ A ABERTURA DA AUDIÊNCIA. ARTIGO 453, § 1º, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE 

DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL PARA COMPROVAR SITUAÇÃO 

FÁTICA ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. decidem os Juízes da 3ª Turma Recursal Juizados 

Especiais do Paraná, por unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, 

negar-lhe provimento, nos exatos termos do vot (TJPR – 3ª Turma 

Recursal em Regime de Exceção - 0002750-08.2015.8.16.0105/0 - Loanda 

- Rel.: Renata Ribeiro Bau - - J. 18.03.2016) 5- Robustecendo esse 

entendimento, em Encontro Nacional de Coordenadores dos Juizados 

Especiais do Brasil houve manifestação expressa acerca do tema, 

resultando no enunciado n° 20 que é cognoscível ao lecionar que: "O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório.” (GRIFOS 

NOSSOS) 6- Ex positi, convicto da contumácia diante da inércia da parte 

autora, julgo EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 

51, I, da Lei 9.099/95. 7. Em consonância com o Enunciado 28 do Fonaje, 

uma vez extinto o processo com fundamento no inciso I do art. 51 da Lei 

9.099/95, condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais. 8. Publique-se. 9. Registre-se. 10. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010237-06.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS GOMES MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010237-06.2016.811.0004 Pólo ativo: JEAN CARLOS GOMES 

MORAIS Pólo passivo: BANCO SANTANDER S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte Reclamada BANCO SANTANDER, 

alegando existência de OMISSÃO na sentença proferida sob o argumento 

de que as partes efetuaram um acordo, solicitando a homologação, de 

modo que a sentença condenatória foi omissa quanto ao acordo. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 
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expostas nos embargos de declaração encontram guarida. Com efeito, 

verifico que a parte autora realizou acordo somente com a reclamada 

embargante, sendo que na sentença esta teve o pedido julgado sem 

analise de mérito. Dessa forma, deve ser anulada somente a parte 

dispositiva que trata da reclamada, devendo o processo ser retornado 

para homologação do acordo.. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo 

o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, ANULANDO o 

julgamento sem mérito quanto a parte BANCO SANTANDER S/A, devendo 

os autos retornarem conclusos para sentença, para homologação do 

acordo. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010237-06.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS GOMES MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

 

1. Sentença lavrada na forma do 489, do CPC c/c art. 38 da Lei n° 

9.099/1995. 2. A nova sistemática implantada no novo código de processo 

civil surgiu com o escopo de nutrir a composição amigável entre as partes, 

ou seja, estimular nos sujeitos processuais o uso dos meios de solução 

consensual de conflitos. Tanto é assim, que logo em um de seus primeiros 

artigos o referido código traz disposições sobre a possibilidade e a 

necessidade do oferecimento da solução consensual, in verbis: “Art. 3.° 

Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. § 1.° 

É permitida a arbitragem, na forma da lei. § 2.° O Estado promoverá, 

sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. § 3.º A 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 

judicial.” 3. Realmente, não se pode olvidar que a conciliação é um 

vigoroso instrumento para a pacificação social e a solução de conflitos 

nas diversas áreas do direito, de sorte a garantir a dar efetividade, aos 

princípios constitucionais da razoável duração do processo, celeridade e 

o da dignidade da pessoa humana. 4. Portanto, nos termos do art. 487, III, 

alínea “b” e para fins do art. 200, ambos do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO por sentença, para todos os efeitos legais e de direito, o 

acordo constante nos autos, DECLARANDO extinto o processo com 

julgamento de mérito. 5. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 6. 

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

necessárias. 7. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011147-67.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NATIELLE TAIS SANTANA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011421-65.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI OAB - MT0014494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010461-41.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO ELMO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010925-65.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DANIELA SOUZA AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010996-67.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

TENILLE PEREIRA FONTES OAB - MT0011260A (ADVOGADO)
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1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011301-51.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE VALERIA PEREIRA FURTADO DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARDUINI AZOLINI OAB - MT0021673A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012152-90.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ALVES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012335-61.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO SANTOS PADUA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012377-13.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UELMA MENDONCA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010505-60.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA SALOME WANDERLEY VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000432-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IARA DINACIR FERRAZ MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRYA BORGES FREITAS OAB - MT0019392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1- Dispensado o relatório na forma do art. 38 da lei 9099/95. 2- Ao analisar 

a exordial, noto que o presente feito reclama a realização de exame 

pericial específico a ser realizado por profissional competente. 3- Os 

litígios relacionados à perícia não estão pura e expressamente excluídos 

do Juizado Especial Cível, sob pena de contrariar a mens legis. 4- Em 

verdade, a Lei nº 9.099/95 estabelece, em seu art. 3º, dois parâmetros - 

valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor 

complexidade e, consectariamente, sujeita à competência do Juizado 

Especial Cível. 5- Há, então, apenas dois critérios para fixação dessa 

competência, quais sejam: valor e matéria, inexistindo dispositivo na Lei nº 

9.099/95 que permita concluir que a complexidade da causa e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível esteja relacionada à 

necessidade ou não de perícia. 6- Ao revés, o art. 35 da Lei 9.099/95 

regula a hipótese de prova técnica, em ordem a confirmar o fato de que no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é possível a realização de perícia, 

seguindo-se, naturalmente, formalidades simplificadas que sejam 

compatíveis com as causas de menor complexidade. Nesse sentido, eis 

julgado do Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CAUSAS 

CÍVEIS DE MENOR COMPLEXIDADE INCLUEM AQUELAS EM QUE SEJA 

NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO 

VALOR DA CAUSA. ? O entendimento da 2.ª Seção é no sentido de que 

compete ao STJ o julgamento de conflito de competência estabelecido 

entre Juízo Federal e Juizado Especial Federal da mesma Seção Judiciária. 

- A Lei n.° 10.259/2001 não exclui de sua competência as disputas que 

envolvam exame pericial. Em se tratando de cobrança inferior a 60 

salários mínimos deve-se reconhecer a competência absoluta dos 
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Juizados Federais. Conflito de Competência conhecido, para o fim de se 

estabelecer a competência do Juízo do 1o Juizado Especial Federal Cível 

de Vitória, ora suscitado. (STJ ? C.C Nº 83.130/ES ? 2ª Seção ? Min. 

Nancy Andrighi ? DJ de 04.10.2007). 7- Logo, verifica-se que a aferição 

da complexidade da matéria não se relaciona com a necessidade ou não 

de perícia, mas sim de outros critérios que evidenciam a compatibilização 

com os princípios e formalidades inerentes a Lei nº. 9.099/95. 8- Nesse 

pórtico, bem adequado e pertinente o enunciado nº 12, do FONAJE, no 

sentido de que “A perícia informal é admissível na hipótese do art. 35 da 

Lei 9.099/95”. 9- Aplicando tais ponderações ao caso concreto versado 

neste processo, entendo que o “thema decidendum” aferição de violação 

é matéria complexa, notadamente por exigir conhecimento estritamente 

científico e técnico, em cujo âmbito a realização de perícias e formalização 

de laudos perpassam pela adoção de outras providências, destoando das 

formalidades simplórias e princípios regentes da Lei 9.099/95. Nesse 

sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

verbis: “RECURSO INOMINADO – DEVOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE 

ORDEM PÚBLICA AO JUÍZO AD QUEM – PRINCÍPIO TRANSLATIVO – 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – 

ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL 

PARA CONSTATAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA 

DA EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA E OS DANOS – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO”. 1 – Se, para verificação da 

responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, importa saber 

se a fiação que abastece a unidade consumidora do reclamante, e que foi 

danificada pela colisão de um caminhão baú, estava ou não instalada 

corretamente no dia do evento, há a necessidade de elaboração de laudo 

pericial, providência esta que caracteriza complexidade da matéria e torna 

os Juizados Especiais absolutamente incompetentes para processar e 

julgar o feito. 2 – Incompetência desta Justiça Especializada reconhecida, 

com a consequente extinção do feito, na forma do art. 51, II, da Lei n. 

9.099/95. (INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

120090052968/2012, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 27/11/2012, Publicado no DJE 27/11/2012). 

(original sem negrito). 10- No mesmo sentido já se posicionou o Superior 

Tribunal de Justiça ao aprecia a reclamação Nº 27.682 oriunda do Estado 

de Minas Gerais, publicada em 02/10/2015: (...) Vê-se, portanto, que a 

controvérsia consiste na exigibilidade ou não do débito em questão. Para 

saber se o débito é exigível é necessário aferir se houve mediação inferior 

do consumo e, via de consequência, se houve fraude. No entanto, a 

ocorrência ou não de fraude pode ser verificada apenas através de 

perícia técnica. No entanto, a produção de prova pericial na forma como 

deve ser feita não encontra previsão na Lei n. 9.099/95 e vai de encontro 

aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, quais sejam, oralidade, 

simplicidade, informalidade e celeridade. De acordo com o art. 33 da Lei n. 

9.099/95, todas as provas devem ser produzidas em audiência de 

instrução e julgamento, sendo autorizada apenas a produção de prova 

pericial indireta, na forma estabelecida no art. 35 do mesmo diploma legal: 

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de 

sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico. 

Todavia, a simples inquirição de técnicos em audiência não vai contribuir 

para o deslinde da controvérsia, uma vez que é necessário um exame 

especifico, por um profissional competente, no marcador de energia em 

questão. Tendo em vista que a necessidade de perícia especifica 

caracteriza a causa como complexa e considerando que, nos termos do 

art. 3o da Lei 9.099/95, os juizados têm competência apenas para o 

processamento e julgamento das causas de menor complexidade, o 

processo deve ser extinto na forma do art. 55, inciso II da referida lei, 

conforme feito pela sentença impugnada (...) 11- Isto posto, INDEFIRO a 

inicial, o que faço com esteio na inteligência do artigo 485, I, do Diploma 

Processual Civil c/c 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, declarando extinto o 

processo sem julgamento de mérito. 15- Sem custas ou condenação em 

honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 12- Publique-se. 

13- Registre-se. 14- Intime-se. 15- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010493-80.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA CIRINO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO OAB - MT0013314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012690-71.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

1. Analisando os autos nota-se que a parte requerida não concretizou 

integralmente os termos da avença, eis porque a imposição de multa deve 

ser utilizada, vez que a conduta em tela atenta contra o artigo 77 do CPC, 

mormente quando inexiste no bojo do feito elementos que permitam inferir 

ser justificada a incúria. Deste modo, com espeque no artigo 536, 1.°, do 

CPC, determino à parte requerida que concretize, no prazo de 15 (quinze) 

dias, em seu inteiro teor o acordo entabulado no ID 7742860, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), sem prejuízo de a 

multa ser majorada em caso de necessidade. 2. Intime-se. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012690-71.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

1. Analisando os autos nota-se que a parte requerida não concretizou 

integralmente os termos da avença, eis porque a imposição de multa deve 

ser utilizada, vez que a conduta em tela atenta contra o artigo 77 do CPC, 

mormente quando inexiste no bojo do feito elementos que permitam inferir 

ser justificada a incúria. Deste modo, com espeque no artigo 536, 1.°, do 

CPC, determino à parte requerida que concretize, no prazo de 15 (quinze) 

dias, em seu inteiro teor o acordo entabulado no ID 7742860, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), sem prejuízo de a 

multa ser majorada em caso de necessidade. 2. Intime-se. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012690-71.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Analisando os autos nota-se que razão assiste a parte requerida, 

notadamente pelo fato de que a negativação está em nome de pessoa 

jurídica e não da pessoa física que entabulou outrora o acordo com a 

requerida, eis porque, ADVIRTO a parte autora que recalcitrância no 
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pedido de desarquivamento do feito escorado na negativação da pessoa 

jurídica será interpretado como litigância de má-fé. Intime-se. Arquive-se 

mediante as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-41.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE BATISTA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011553-54.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011531-93.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVANY ROSA DE JESUS MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011453-02.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011151-70.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA REGINA MOREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 
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precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011117-95.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se. Barra do Garças-MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010476-78.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO)

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se. Barra do Garças-MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012074-09.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANANITE CALDEIRA PFEIFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA GALBIATTI DE OLIVEIRA OAB - MT0007814A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONHTER GUARDIATO DE LARA SOUZA (REQUERIDO)

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS BERTUCCI OAB - MT0012666A (ADVOGADO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento do acordo por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente ao remanescente do acordo, sob pena de incorrer 

no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUNEIDE TEREZINHA VOBETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO GARÇAS 1000445-16.2017.8.11.0004 REQUERENTE: EUNEIDE 

TEREZINHA VOBETO Advogado do(a) REQUERENTE: EDILZETE GOMES 

MORAIS DE ABREU - MT0015984A REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) REQUERIDO: 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - MT0004062A Intimação dos advogados das 

partes para comparecerem à audiência de conciliação designada para o 

dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 03/04/2018 Hora: 14:20 (horário de Cuiabá/MT), 

acompanhados das respectivas partes, sob pena de revelia e confissão 

no caso de ausência do requerido e contumácia seguida de extinção do 

processo no caso de ausência do requerente, neste caso, sem prejuízo 

de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-98.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GOMES DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

MOTO TRAXX DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

CAMILA LINHARES DE CASTRO OAB - CE0020559A (ADVOGADO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011482-52.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA KARINA LIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RONYSE CASTRO GUIMARAES OAB - MT0021989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DE TAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA OAB - MT0021725A 

(ADVOGADO)

 

Ante o teor da petição coligida no ID 9948475, intime-se a parte exequente 

para, em 05 (cinco) dias, se manifestar quanto ao pedido de parcelamento 

realizado pela parte executada, na forma do art. 916, §1°, do CPC. 

Outrossim, cientifique a reclamada quanto as disposições do art. 916, §2°, 

do CPC. Após, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE SAO PAULO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - 

MT0008963A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 03/04/2018 Hora: 14:40 (Horario de Cuiaba) , sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011243-19.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARA CELIA ALVES NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (EXECUTADO)

VIDRACARIA CRISTALINA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

1. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Inicialmente, 

cumpre destacar que a teoria da desconsideração da personalidade 

jurídica consiste num afastamento momentâneo da personalidade jurídica 

da sociedade para alcançar diretamente a pessoa do sócio, devendo ser 

aplicada quando constatado abuso da personalidade jurídica, 

caracterizado por desvio de finalidade, em casos em que a pessoa jurídica 

esteja a encobrir interesses ilícitos de seus sócios, em prejuízo ao direito 

de crédito de terceiro. Visa coibir o uso irregular da sociedade, 

exigindo-se apresentação de prova material do dano, que demonstre de 

maneira inconteste as irregularidades argüidas, não admitindo meros 

indícios ou presunções. 3. Deste modo, em análise detida dos autos 

verifica-se que a parte exequente se desincumbiu do onus probandi que 

lhe competia, não colacionando aos autos provas concretas do alegado, 

restando ausentes os requisitos previstos nos arts. 50 do Código Civil, e 

133 e 134 § 4º do códex processual civil. 4. Assim, o simples fato das 

meras alegações narradas pelo exequente, não atende aos requisitos 

legais para caracterização e aplicação da desconsideração da 

personalidade jurídica, uma vez que os pressupostos legais que 

particularizam tal incidente devem estar demonstrados de maneira 

inconteste, não se admitindo meros indícios ou presunções, tampouco que 

este juízo diligencie junto aos órgãos competentes na busca por indícios 

dos fatos alegados. 4. Nesse sentido, manifestaram-se os nossos 

Tribunais: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 

BENS DOS SÓCIOS. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. A TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA, QUE IMPORTA TÃO-SOMENTE NA 

DECLARAÇÃO DA INEFICÁCIA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA PARTE 

COM RELAÇÃO A DETERMINADO ATO, DEVE SER APLICADA COM 

CAUTELA, DIANTE DA PRESENÇA DE PROVAS ROBUSTAS E DA 

OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS, UMA VEZ QUE CONSTITUI 

EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO ENTRE A PESSOA DA 

SOCIEDADE E A PESSOA DOS SÓCIOS. AS RAZÕES OFERECIDAS NÃO 

CORROBORAM COM A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo Nº 

70065435034, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís 

Augusto Coelho Braga, Julgado em 27/08/2015). (TJ-RS - AGV: 

70065435034 RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Data de 

Julgamento: 27/08/2015, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 31/08/2015) 5. Além disso, a desconsideração da 

personalidade jurídica prevista no códex Civil não afasta a regra prevista 

pelo art. 373, I do CPC, incumbindo ao exeqüente o ônus da prova de suas 

alegações, eis porque, INDEFIRO o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica uma vez que o exeqüente não demonstrou os 

requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, e 133 e 134, § 4° do CPC. 6- 

Dando continuidade ao feito, não tendo ocorrido o pagamento da dívida e 

restando inúteis a utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de 

bens, necessário se faz a penhora, avaliação e remoção de bens do 

devedor. Registro que uma vez não sendo mais possível a prisão civil do 

depositário infiel, as execuções têm sido frustradas após a penhora com o 

desvio do bem por parte de quem é executado, o que motiva a remoção 

aqui preconizada, conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, 

caso o digno oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de 

satisfazer a dívida, deverá removê-los para o depósito judicial desta 

comarca. Na hipótese da remoção implicar em despesas para o transporte 

dos bens, deverão elas ser arcadas pela parte autora, contudo de 

imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, 

ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. Assim sendo, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial 

de justiça proceder à penhora e remoção de tantos bens quantos bastem 

para amortização da dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do 

CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada 

pretende dá-los como pagamento da dívida, observando o que preconiza 

os artigos 652 e 664 do Diploma Processual Civil. 7- Na hipótese de não 

encontrar-se quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do 

feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de 

justiça descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência 

ou estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 8- Em caso 

de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for 

o caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 9- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 10- Existindo bens gravados 

de ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 11- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do 

CPC, outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 12- 

Intime-se. 13- Expeça-se o necessário. 14- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011681-45.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FERNANDES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA OAB - MT0018582A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento do acordo por parte do executado, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 
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celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010376-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA PEREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 

Juizado Especial de Barra do Garças Data: 03/04/2018 Hora: 15:00 

(horário de Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena 

de revelia e confissão no caso de ausência do requerido e contumácia 

seguida de extinção do processo no caso de ausência do requerente, 

neste caso, sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012146-54.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA SILVIA ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA SILVIA ALVES DE FREITAS OAB - MT0014275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Ante o teor da petição inserta no ID 9119212, intime a parte requerida para 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nos autos número de conta 

bancária para posterior transferência dos valores depositados pela parte 

requerente, ora executada, sob pena de extinção do processo. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HUANI COSTA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação Dr. Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIANO DE FIGUEIREDO 

PAGOTTO - MT0020983A (adv. da parte promovente) para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 13/09/2017 

Hora: 10:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HUANI COSTA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

1. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Em análise 

dos autos evidencia-se a falta de interesse de agir por parte da 

requerente vez que, mesmo intimado para comparecimento em audiência 

de conciliação, não o fez, demonstrando absoluta desambição em dar 

continuidade ao feito e frustrando assim o regular prosseguimento do 

processo. 3- Vale mencionar que não há nos autos sequer justificativa 

plausível e tempestiva acerca da impossibilidade de sua presença ao ato, 

eis porque, o desinteresse resta patente, devendo o processo ser extinto 

sem a resolução de seu mérito. 4. Sobre o tema, colaciono entendimentos 

jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA. EXTINÇÃO DOPROCESSO. PRECEDENTES DA TURMA 

RECURSAL. ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O não comparecimento da 

parte autora a qualquer audiência implica a extinção do feito e condenação 

do autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51 , 

inciso I e § 2º da Lei 9099 /95. Note-se que em nenhum momento, sequer 

em sede recursal, restou justificada ou esclarecida a ausência da 

recorrente à sessão de conciliação previamente designada. 2. Em sendo 

justificada a ausência, a parte poderá ser isentada do pagamento das 

custas processuais (art. 51 , § 2º , L. 9099 /95), no entanto, permanece a 

extinção do feito. 3. Deste modo, correta a sentença de extinção do feito 

por ausência da parte autora à audiência, porque em conformidade com o 

disposto na Legislação pertinente. RECURSO DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0002302-27.2014.8.16.0119/0 - Nova Esperança - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 18.02.2016) RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO 

AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS 

PROCESSUAIS. CABIMENTO EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO 

DO IMPEDIMENTO ATÉ A ABERTURA DA AUDIÊNCIA. ARTIGO 453, § 1º, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE 

DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL PARA COMPROVAR SITUAÇÃO 

FÁTICA ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. decidem os Juízes da 3ª Turma Recursal Juizados 

Especiais do Paraná, por unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, 

negar-lhe provimento, nos exatos termos do vot (TJPR – 3ª Turma 

Recursal em Regime de Exceção - 0002750-08.2015.8.16.0105/0 - Loanda 

- Rel.: Renata Ribeiro Bau - - J. 18.03.2016) 5- Robustecendo esse 

entendimento, em Encontro Nacional de Coordenadores dos Juizados 

Especiais do Brasil houve manifestação expressa acerca do tema, 

resultando no enunciado n° 20 que é cognoscível ao lecionar que: "O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório.” (GRIFOS 

NOSSOS) 6- Ex positi, convicto da contumácia diante da inércia da parte 

autora, julgo EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 

51, I, da Lei 9.099/95. 7. Em consonância com o Enunciado 28 do Fonaje, 

uma vez extinto o processo com fundamento no inciso I do art. 51 da Lei 

9.099/95, condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais. 8. Publique-se. 9. Registre-se. 10. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010517-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WOOK SANG CHUNG (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

Intime a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar conta 

bancária para posterior transferência dos valores depositados nos autos, 

conforme se infere do documento inserto no ID 8230155, sob pena de 

extinção pelo cumprimento integral da obrigação. Ultrapassado o aludido 

prazo, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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LEUCIANE LOPES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Intimação d aparte autora, por meio do seu advogado, Dr. Advogado do(a) 

REQUERENTE: ROGER FERNANDES - MT0008343A-O (adv. da parte 

promovente), para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 30/08/2017 Hora: 16:00/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEUCIANE LOPES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. A justificativa de não 

comparecimento deve ser feita até o momento da audiência, ou feito prova 

da impossibilidade de não informar antes. Não foi feito no presente caso. 

Neste sentido trago a colação os seguintes julgados: “Número: 

71001473313. Tribunal: Turmas Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de 

Processo: Recurso Cível. Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. 

Decisão: Acórdão. Relator: João Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: 

Comarca de Santo Ângelo. Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. 

PRODUTO COM DEFEITO. PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO 

NEGÓCIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa 

de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada 

até a abertura do ato ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. 

Exegese do art. 453, inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de 

disposição da Lei nº 9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do 

negócio, com repetição do preço pago pelo produto defeituoso que, 

durante a garantia, não é consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, 

§ 1º, CDC). III. Defeito em telefone celular configura vício de produto que, 

por si só, não gera dano moral indenizável. Recurso parcialmente provido. 

Unânime. (Recurso Cível Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 

19/12/2007)”. (GN). “Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON 

DORIGATTI. Ementa: RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA 

MATÉRIA IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O 

efeito devolutivo do recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou 

seja, ao conhecimento da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

453, do Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à 

audiência, quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando 

demonstrada a impossibilidade de locomoção”. (GN). Por fim, declaro para 

as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código 

de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO, sem resolução de mérito. Que seja revogado os efeitos 

antecipatórios eventualmente concedidos. Que seja Condenada a parte 

autora ao pagamento das custas processuais em face do disposto no 

artigo 51, § 2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 29 de Setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010548-31.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR FERREIRA LEONEL (REQUERENTE)

THIAGO OLIVEIRA LEONEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

 

1. Sentença lavrada nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. Tendo 

em vista que a parte requerida materializou em seu inteiro teor o acórdão 

exarado pela Turma Recursal, a extinção da demanda se mostra 

impositiva. Portanto, nos termos do art. 316 conjugado com o artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, declaro EXTINTO o processo em apreço com 

julgamento de mérito. 3. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010696-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO TAKEYOSHI ICHIKAWA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. DIAS DA SILVA - EPP (EXECUTADO)

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012155-45.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TARLIANNE SILVA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZENILDA TEODORA DE LIMA SILVA OAB - MT17806/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)
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1. Inicialmente, cumpre esclarecer que a condenação em custas pela 

ausência do autor às audiências dos Juizados Especiais Cíveis tem 

natureza sancionatória, uma vez que movida a máquina judiciária para o 

desenvolvimento regular de uma ação judicial. Tutela-se, portanto, a 

prestação jurisdicional, o processo e suas finalidades. 2. A sanção 

prevista no artigo 51, inciso I e § 2º, da Lei 9.099/95 tem natureza 

processual reparatória fundada no fato de que, se o autor ausentou-se à 

audiência de conciliação, falta-lhe interesse processual no 

prosseguimento da ação, a não ser que prove motivo de força maior que o 

tenha impedido de estar presente à audiência, merecendo, portanto, que 

pague as custas do processo, sendo essa sanção apenas limitadora, de 

forma a não se permitir o desvio do legítimo interesse processual de quem 

realmente necessita da prestação jurisdicional. Com efeito, a parte autora 

se qualificou como autônoma, todavia, não coligiu aos autos comprovante 

de renda que demonstrasse a sua hipossuficiência financeira. 3. Além do 

mais, a parte Requerente declarou não possuir condições financeiras para 

arcar com as custas condenatórias, contudo, optou por ingressar com 

demanda sendo representada por patrono constituído, ao invés de buscar 

auxílio junto à Defensoria Pública desta comarca, a qual antes mesmo de 

ingressar com as demandas, procedem à análise das condições 

econômicas das partes, deste modo, com esteio no artigo 5º da Lei nº 

1.060/1950, INDEFIRO o pedido e determino a requerente o recolhimento 

das custas processuais. 4. Após, arquive-se mediante as baixas e 

anotações necessárias. 5. Intime-se. 6. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000191-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO SIPRIANO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT0013302S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEI FERREIRA DE MATTOS (EXECUTADO)

HENRIQUE DO NASCIMENTO PEREIRA (EXECUTADO)

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000144-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE PAULA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE PAULA SILVA OAB - MT22891/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSONITA MIGUEL DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 487, parágrafo único, do CPC, INTIME-SE a parte 

exequente para, em 15 (quinze) dias, se manifestar quanto a possível 

prescrição do título executivo coligido aos autos, sob pena de extinção do 

feito. Ultrapassado o aludido prazo, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011552-11.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO SOUSA CASTRO INEZ DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON WAINER DOS SANTOS BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO)

 

1. Presentes os requisitos do art. 916 do Código de Processo Civil, DEFIRO 

o pedido de parcelamento do débito e, por conseguinte, suspendo o 

processo de execução para que a parte executada cumpra 

voluntariamente a obrigação, nos termos do que determina o § 3º do 

referido artigo. 2. Sendo assim, considerando que a parte executada 

adimpliu com 30% (trinta por cento) do valor devido, o advogado da parte 

exequente requereu à transferência do numerário para conta bancária por 

ele indicada. 3. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte exequente, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição do 

advogado que representa os interesses da parte autora, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada nos 

autos. 4. Decorrido o prazo do parcelamento, manifeste-se a parte 

exequente, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do cumprimento integral do 

valor devido, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 904, I c/c 

art. 924, II, ambos do Código de Processo Civil. 5. Intime-se. 6. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012433-46.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN AUGUSTO MAESTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO CARTOES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Tendo em vista a hipótese de descumprimento do acordo outrora 

entabulado, intime-se a parte requerida para que concretize, no prazo de 

15 (quinze) dias, os termos da avença, sob pena de multa na razão R$ 

300,00 (trezentos reais) por dia de atraso, sem prejuízo de a multa ser 

majorada em caso de necessidade. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo a parte requerida materializado sua obrigação, faça conclusos. 3. 

Expeça-se o necessário. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000650-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DE OLIVEIRA SANTANA (EXECUTADO)

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000725-84.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA SILVA SARTORI (EXECUTADO)

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000726-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA RODRIGUES FERREIRA (EXECUTADO)

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000729-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEN CRISTINA BOTELHO (EXECUTADO)

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000730-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELUZELIA AFONSO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GOMES DA SILVA NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO OAB - GO18771 (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000139-47.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA JOSE GOMES DA 

SILVA NETA Pólo Passivo: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 
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órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, originada de quando 

a autora era usuária de residência na comarca de Aragarças/GO. Pois 

bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada, como por 

exemplo apresentado endereço na cidade de Barra pelo período alegado 

pela ré, o que não o fez. Sendo assim, principalmente diante do vasto 

histórico de negativação da parte autora, entendo devida a cobrança em 

discussão neste processo.. Sendo assim, forçoso reconhecer que a 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DO ATO ATENTATORIO Com 

efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de Processo Civil, em seus 

inciso I e IV, que são deveres das partes e seus procurados, expor os 

fatos de acordo com a verdade, bem como não praticar qualquer inovação 

ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação de multa em decorrência do 

ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). Dessa forma, entendo 

pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa 

em decorrência do ato atentatório praticado pela parte autora e seu 

advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a parte autora, juntamente com 

seu procurador ao pagamento de multa de 2%(dois por cento) do valor da 

causa, em decorrência do ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000731-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000641-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON COLSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIBEL PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

1- Em análise detida dos autos, verifica-se tratar de ação de execução de 

cártula cuja praça de pagamento situa-se em área não abrangida por esta 

comarca (Água Boa-MT), de tal sorte que, a incompetência territorial deste 

Juizado é flagrante conforme preceitua o artigo 53, inciso III, alínea “d” do 

CPC c/c art. 2º, inciso I da Lei do cheque. Por tais razões a presente 

demanda não deveria ter sido proposta nesta Comarca, sendo esta a 

orientação dos Tribunais de Justiça, v.g.: “APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO 

DE INCOMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. O 

FORO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE CHEQUE NÃO PAGO É O DO LOCAL DO PAGAMENTO, 

DESIGNADO JUNTO AO NOME DO SACADO, LUGAR ONDE SE SITUA A 

AGÊNCIA BANCÁRIA EM QUE O EMITENTE MANTÉM SUA CONTA 

CORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, INCISO I DA LEI DO CHEQUE E 

ART. 100, INCISO D DO CPC. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060067485, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, 

Julgado em 02/07/2014) (TJ-RS - AC: 70060067485 RS, Relator: Katia 

Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 02/07/2014, Décima Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/07/2014)” 

“TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. O EXEQUENTE ALEGA SER 

CREDOR DA EXECUTADA EM RELAÇÃO A UM CHEQUE NO IMPORTE DE 

R$ 2.169,00. SOBREVEIO SENTENÇA QUE RECONHECEU DE OFÍCIO A 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA DEMANDA. SEGUNDO O 

ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO, É COMPETENTE O JUIZADO DO FORO 

DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA, NESSE CASO, 

A COMARCA DE GRANDE RIOS. INSURGÊNCIA RECURSAL DO 

EXEQUENTE SUSTENTA QUE O LOCAL DA EMISSÃO DO TÍTULO E O 

LOCAL ONDE AMBAS AS PARTE RESIDEM É CRUZMALTINA E, ASSIM, 

PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA. NO CASO DE EXECUÇÃO DE 

CHEQUES NOS JUIZADOS ESPECIAIS HÁ A COMPETÊNCIA TANTO DO 

LOCAL EM QUE DEVE SER SATISFEITA A OBRIGAÇÃO QUANTO O DO 

DOMICÍLIO DO RÉU, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 4º, INCISO I E II DA LEI 

N.º 9.099/95: ?ART. 4º É COMPETENTE, PARA AS CAUSAS PREVISTAS 

NESTA LEI, O JUIZADO DO FORO: I ? DO DOMICÍLIO DO RÉU OU, A 

CRITÉRIO DO AUTOR, DO LOCAL ONDE AQUELE EXERÇA ATIVIDADES 

PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS OU MANTENHA ESTABELECIMENTO, 

FILIAL, AGÊNCIA, SUCURSAL OU ESCRITÓRIO; II ? DO LUGAR ONDE A 

OBRIGAÇÃO DEVA SER SATISFEITA?. DESSA FORMA, ASSISTE RAZÃO 

O EXEQUENTE AO AJUIZAR A PRESENTE DEMANDA NO FORO DO 

DOMICÍLIO DA EXECUTADA, TENDO EM VISTA QUE A JURISDIÇÃO DE 

CRUZMALTINA PERTENCE À COMARCA DE FAXINAL. DESTARTE, DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE FAXINAL PARA PROCESSAR O FEITO, 

DEVENDO OS AUTOS SEREM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA 

REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

LOGRANDO ÊXITO EM SUA PRETENSÃO RECURSAL, DEIXO DE 

CONDENAR O RECORRENTE AO (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0002410-73.2014.8.16.0081/0 - Faxinal - Rel.: Fernando Swain Ganem - - 

J. 12.08.2015) (TJ-PR - RI: 000241073201481600810 PR 

0002410-73.2014.8.16.0081/0 (Acórdão), Relator: Fernando Swain 

Ganem, Data de Julgamento: 12/08/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 14/08/2015)” 2- Isto posto, tendo em vista a incompetência 

deste juiz para apreciar a causa, nos termos acima declinados e com 

esteio do artigo 51, III da Lei 9.099/1995, DECLARO EXTINTO o processo 

sem julgamento do mérito. 3- Sem custas ou condenação em honorários 

advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 4- P.R.I. 5- Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011667-90.2016.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BASILIO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000642-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON COLSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA WANDERLEY BARROS (EXECUTADO)

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000706-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DIELLO BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO XAVIER DA SILVA (EXECUTADO)

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001803-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANAIR FRANCISCA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO NEY GAIVA

 

1- Para maior clareza acerca da alegação de pagamento do débito, 

intime-se a parte autora para que junte aos autos cópia integral da fatura 

discutida, com código de barras visível, assim como comprovante de 

pagamento. 2- Após, faça os autos conclusos para análise do pedido de 

tutela antecipada. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011402-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTERLUZ MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (EXECUTADO)

 

1. Perscrutando os autos observo que há elementos indicando a 

prescrição, notadamente pelo disposto no art. 18, da Lei 5.474/68, no 

entanto, tendo em vista o parágrafo único, do art. 487, do CPC, 

DETERMINO seja intimada a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, se 

manifestar quanto a aparente prescrição do título executivo. 2. 

Ultrapassado o aludido prazo, faça conclusos. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000653-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO LUMINAR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT0018030A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE FRANCISCA DE BRITO (EXECUTADO)

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011933-77.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE MARIA DA CUNHA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 
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Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012000-13.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLEM WAGNER DE ALMEIDA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA RIBEIRO TAVARES OAB - MT0012660A (ADVOGADO)

ADALBERTO ALVES DE MATOS OAB - MT0004502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011919-93.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA FERRARI PAULA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012352-97.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON CANTUARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES MOREIRA OAB - GO0034685A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011171-61.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELE VANDERLEY DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 
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processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se. Barra do Garças-MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

DEON NUNES DA PURIFICACAO (REQUERENTE)

OSVALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONAN FERNANDES CICERO DE SA - ME (REQUERIDO)

 

Intime a parte autora para, em 15 (quinze) dias, coligir aos autos 

comprovante de endereço atualizado da parte requerida, sob pena de 

extinção do feito. Ultrapassado o aludido prazo, faça conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RONAN JACINTHO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

MARIA ELIZABETH DE SOUZA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Tendo em vista o conteúdo da petição aportada no ID 8318358, INTIME-SE 

a parte requerente para, em 15 (quinze) dias, se manifestar quanto ao 

deposito realizado pela parte requerida, sob pena de extinção do 

processo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011751-91.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NETO CESARIO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARAI BATISTA DE ANDRADE (REQUERIDO)

A. B. VECULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO GARÇAS 8011751-91.2016.8.11.0004 REQUERENTE: JOSE 

NETO CESARIO ROCHA Advogado do(a) REQUERENTE: ALESSANDRA 

FERREIRA - MT0007402A REQUERIDO: AMARAI BATISTA DE ANDRADE, 

A. B. VECULOS LTDA - ME Advogado do(a) REQUERIDO: Advogado do(a) 

REQUERIDO: Certifico e dou fé que passo à intimação dos advogados das 

partes para comparecerem à audiência de conciliação designada para o 

dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 04/04/2018 Hora: 09:00 (horário de Cuiabá/MT), 

acompanhados das respectivas partes, sob pena de revelia e confissão 

no caso de ausência do requerido e contumácia seguida de extinção do 

processo no caso de ausência do requerente, neste caso, sem prejuízo 

de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011581-22.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLESIA BALBINO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS BARROS MARQUES OAB - MT0003579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J H NOGUEIRA REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO)

MIRELLE PEREIRA ALVES OAB - MT0014989A (ADVOGADO)

 

Ante o teor da petição inserta no ID 7727440, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo em conformidade com o art. 8°, da Lei 9.099/1995. 

Ultrapassado o aludido prazo, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011277-23.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICEL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YONARA ROBERTA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000551-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MYCHELL CESAR COUTO TENORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCYLLA ALVES VILAS BOAS (EXECUTADO)

ANDRÉ LUIZ CONCEIÇÃO SOARES (EXECUTADO)

 

1. Em análise detida dos autos, verifica-se tratar de ação de execução de 

cártula cuja praça de pagamento situa-se em área não abrangida por esta 

comarca (Nova Xavantina-MT), de tal sorte que, a incompetência territorial 

deste Juizado é flagrante conforme preceitua o artigo 53, inciso III, alínea 

“d” do CPC c/c art. 2º, inciso I da Lei do cheque. Por tais razões a 

presente demanda não deveria ter sido proposta nesta Comarca, sendo 

esta a orientação dos Tribunais de Justiça, v.g.: “APELAÇÃO CÍVEL. 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

CHEQUE. O FORO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE CHEQUE NÃO PAGO É O DO LOCAL DO PAGAMENTO, 

DESIGNADO JUNTO AO NOME DO SACADO, LUGAR ONDE SE SITUA A 

AGÊNCIA BANCÁRIA EM QUE O EMITENTE MANTÉM SUA CONTA 

CORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, INCISO I DA LEI DO CHEQUE E 

ART. 100, INCISO D DO CPC. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060067485, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, 

Julgado em 02/07/2014) (TJ-RS - AC: 70060067485 RS, Relator: Katia 

Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 02/07/2014, Décima Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/07/2014)” 

“TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. O EXEQUENTE ALEGA SER 

CREDOR DA EXECUTADA EM RELAÇÃO A UM CHEQUE NO IMPORTE DE 

R$ 2.169,00. SOBREVEIO SENTENÇA QUE RECONHECEU DE OFÍCIO A 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA DEMANDA. SEGUNDO O 

ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO, É COMPETENTE O JUIZADO DO FORO 

DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA, NESSE CASO, 

A COMARCA DE GRANDE RIOS. INSURGÊNCIA RECURSAL DO 
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EXEQUENTE SUSTENTA QUE O LOCAL DA EMISSÃO DO TÍTULO E O 

LOCAL ONDE AMBAS AS PARTE RESIDEM É CRUZMALTINA E, ASSIM, 

PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA. NO CASO DE EXECUÇÃO DE 

CHEQUES NOS JUIZADOS ESPECIAIS HÁ A COMPETÊNCIA TANTO DO 

LOCAL EM QUE DEVE SER SATISFEITA A OBRIGAÇÃO QUANTO O DO 

DOMICÍLIO DO RÉU, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 4º, INCISO I E II DA LEI 

N.º 9.099/95: ?ART. 4º É COMPETENTE, PARA AS CAUSAS PREVISTAS 

NESTA LEI, O JUIZADO DO FORO: I ? DO DOMICÍLIO DO RÉU OU, A 

CRITÉRIO DO AUTOR, DO LOCAL ONDE AQUELE EXERÇA ATIVIDADES 

PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS OU MANTENHA ESTABELECIMENTO, 

FILIAL, AGÊNCIA, SUCURSAL OU ESCRITÓRIO; II ? DO LUGAR ONDE A 

OBRIGAÇÃO DEVA SER SATISFEITA?. DESSA FORMA, ASSISTE RAZÃO 

O EXEQUENTE AO AJUIZAR A PRESENTE DEMANDA NO FORO DO 

DOMICÍLIO DA EXECUTADA, TENDO EM VISTA QUE A JURISDIÇÃO DE 

CRUZMALTINA PERTENCE À COMARCA DE FAXINAL. DESTARTE, DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE FAXINAL PARA PROCESSAR O FEITO, 

DEVENDO OS AUTOS SEREM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA 

REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

LOGRANDO ÊXITO EM SUA PRETENSÃO RECURSAL, DEIXO DE 

CONDENAR O RECORRENTE AO (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0002410-73.2014.8.16.0081/0 - Faxinal - Rel.: Fernando Swain Ganem - - 

J. 12.08.2015) (TJ-PR - RI: 000241073201481600810 PR 

0002410-73.2014.8.16.0081/0 (Acórdão), Relator: Fernando Swain 

Ganem, Data de Julgamento: 12/08/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 14/08/2015)” 3. Isto posto, tendo em vista a incompetência 

deste juiz para apreciar a causa, nos termos acima declinados e com 

esteio do artigo 51, III da Lei 9.099/1995, DECLARO EXTINTO o processo 

sem julgamento do mérito. 4. Sem custas ou condenação em honorários 

advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 5. P.R.I. 6. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011462-95.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE SOUSA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1. 1. Intime a parte executada para, em 15 (quinze) dias, amortizar a dívida 

em relação ao valor remanescente no prazo de 15 dias, sob pena de multa 

de 10% (art. 523, §1°, do CPC). 2. 2. Após, não havendo amortização da 

dívida, faça conclusos para manejo das ferramentas eletrônicas de 

constrição de bens. 3. 3. Intime-se. 4. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012735-75.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSLEY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Deixo de analisar a petição coligida no ID 8039762, vez que intempestiva. 

Concretize em seu inteiro teor o despacho grafado no ID 7946304. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011435-78.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO LOPES NETO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

ELETROSOM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO OAB - MG0122345A (ADVOGADO)

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida 

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, bem como os pedidos 

confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em observância ao 

disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 9.099/1995 

consubstanciado com o art. 523, jungido com os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, que seja elaborado pelo Cartório Distribuidor 

desta Comarca o demonstrativo de débito atualizado para dar continuidade 

a prestação jurisdicional na via da execução. 2- Logo após a 

concretização do ato acima, DETERMINO, em conformidade com o 513, 

seja intimada a parte Ré para no prazo previsto no art. 523, ou seja, em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena 

da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do 

montante cobrado. 3- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte 

requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio dos sistemas on-line. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012189-20.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CABRAL FURQUIM MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011262-54.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011262-54.2016.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012487-46.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE RAMOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n.º 8012487-46.2015.811.0004 Pólo ativo: JULIANE RAMOS DE 

SOUSA Pólo passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos,etc. Relatório 

dispensado por força do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Ab initio, imperioso se faz registrar que, a teor do Enunciado nº 89 do 

FONAJE, a "incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no 

sistema de juizados especiais cíveis". Com efeito, as especificidades do 

sistema instituído pela Lei nº 9.099/95 afastam a aplicação da Súmula nº 

33 do Superior Tribunal de Justiça, que foi editada sob a perspectiva do 

Código de Processo Civil e antes mesmo da Lei dos Juizados. Pois bem. 

Segundo se extrai dos autos, a parte reclamante não apresentou 

comprovante de endereço em seu nome, ou documento hábil que 

comprovasse residir no endereço indicado. Desta feita, a ação não 

poderia ser ajuizada nesta comarca, pois em sede de Juizados Especiais, 

o art. 4º, da Lei 9.099/95, estabelece as regras para determinação da 

competência, vejamos: Art. 4º. É competente, para as causas previstas 

nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, 

do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou 

mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do 

lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do 

local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer 

natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser 

proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. Na hipótese, nem a parte 

promovente nem a promovida ostentam domicílio sob a jurisdição desta 

Comarca, nenhuma das partes reside ou exerce atividades profissionais 

ou econômicas ou mantém estabelecimento neste Município, fato que 

indica a inexistência de qualquer das causas aptas a atrair a competência 

para este Juízo. Ademais, a citada norma deve ser interpretada 

sistematicamente, se buscando, além do mens legis que inspirou o 

dispositivo legal, relacioná-la com as outras normas pertinentes ao mesmo 

objeto. Com efeito, não obstante os arts. 6º e 101 do Código de Defesa do 

Consumidor, facultem ao autor eleger o foro para propor a sua ação, é 

certo que esse benefício de escolha não autoriza o consumidor a 

extrapolar as regras processuais e propor a ação aonde lhe convier, 

aleatoriamente. Exatamente nesse sentido, vide o julgado a seguir, in 

verbis: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA DO JUÍZO DE FORMA 

ALEATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. FORO COMPETENTE DO DOMICÍLIO DO 

AUTOR. DECLARAÇÃO EX OFFICIO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. 

POSSIBILIDADE. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE PARA DECLARAR 

A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Em se tratando de relação de 

consumo, é competente para processar e julgar a demanda o foro do 

domicílio do consumidor. 2. Não obstante essa comodidade legal conferida 

ao consumidor, para lhe facilitar a defesa de seus interesses, veda-se à 

parte escolher aleatoriamente o foro para propositura da ação. 

Renunciado o benefício de propor a ação no foro de seu domicílio, deverá 

o consumidor ater-se às regras gerais previstas no código de processo 

civil. 3. Constatado que a ação foi proposta sem qualquer observância aos 

critérios de competência estabelecidos pelo legislador infraconstitucional. 

Em local eleito de forma aleatória. Evidente a violação do princípio do juízo 

natural. Conflito julgado improcedente para declarar a competência do juízo 

suscitante. (TJGO; CC 0251051-55.2014.8.09.0000; Trindade; Primeira 

Seção Cível; Rel. Des. Gerson Santana Cintra; DJGO 09/09/2014; Pág. 88). 

Aliás, de outra forma não poderia ser, sob pena de se ferir o Princípio do 

Juízo Natural (art. 5º, inciso XXXVII, CF) e permitir que o simples desejo 

particular da parte, embasado em motivo de ordem particular não 

declarado, autorize a transgressão às regras processuais e normativas 

administrativas, ferindo, inclusive, a divisão organizacional do próprio 

Poder Judiciário. Da mesma forma, o processamento da presente demanda 

neste Juízo em nada facilitaria a defesa. Ao contrário, causaria prejuízo. 

Por fim, pontuo que a distribuição da demanda na presente Comarca vai de 

encontro aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, mormente o 

da celeridade e da economia processual (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Neste 

contexto, flagrante a incompetência territorial, o que, determina, segundo a 

dicção do Art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95, e enunciado 89 do FONAJE, a 

extinção do feito. DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o presente feito, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 51, III, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 da Lei n.º 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Avila Vasconcelos Juiza Leiga

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 8012309-63.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANNE COSTA E SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALVES MORBECK (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS BARROS MARQUES OAB - MT0003579A (ADVOGADO)

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011639-25.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. A. BEZERRA PIJAMAS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 
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necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010746-34.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE VIEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012515-77.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURY FERREIRA RODRIGUES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO)

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNUN VINNÍCIUS RODRIGUES ALVES DE ARAUJO (EXECUTADO)

JOSE VANDERLEI LEITE DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

 

1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Maury Ferreira Rodrigues 

Junior em desfavor de Jose Vanderlei Leite de Araujo e Magnun vinnicius 

Rodrigues Alves de Araujo. Após a distribuição das inicial, em audiência 

de conciliação, instrução e julgamento as partes entabularam acordo que 

foi devidamente homologado, contudo até a presente data a dívida não foi 

amortizada. Deste modo, foi realizada a tentativa de constrição via 

sistemas online, tendo sido frutífera, razão pela qual foi determinada a 

intimação da parte exequente com o escopo de esta se manifestar quanto 

ao interesse sobre o bem. Manifestação da parte exequente aportada no 

ID 7740366/7740369/7740371/7740377. 2. Vieram conclusos. É o relato 

em apertada síntese. 3. Prefacialmente, impende ressaltar que a 

constrição judicial em quota sociais constitui uma excepcional modalidade 

de penhora, notadamente porque é necessário que primeiro se realize a 

tentativa de satisfação da dívida com outros bens em nome do devedor. 

Assim, não havendo outros bens em nome deste é que se autoriza a 

indigitada penhora. 4. O artigo 835, IX, do CPC, prevê expressamente a 

possibilidade da penhora em ações e quotas de sociedade simples e 

empresárias, sendo que de igual modo dispõe o art. 1.026, do Código Civil. 

5. Nesse sentido, caso o exequente deseje optar por tal modalidade de 

penhora, lhe incumbe provar a insuficiência de bens do devedor, o que no 

caso em comento restou devidamente comprovado, vez que já foram 

esgotadas as hipóteses legais para amortização da dívidas. 6. Por tais 

razões, DEFIRO a penhora das cotas sociais pertencentes ao executado 

na pessoa jurídica Leite Araujo e Araujo LTDA – ME, inscrita no CNPJ n° 

01.630.544/0001-08, até a quantia que amortize a presente execução, 

observando-se o contrato social. 7. Oficie-se a Junta Comercial do Estado 

de Mato Grosso, para que lavre-se o termo de penhora no contrato social 

da empresa, sendo fato impeditivo para quaisquer alterações contratuais. 

8. Atente-se para os termos do art. 876, §7°, do CPC. 9. INDEFIRO o pedido 

de penhora das verbas salariais do executado Magnun Vinnicios 

Rodrigues Alves de Araujo, vez que cobertas pelo manto da 

impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC. 10. Por fim, de bom 

alvitre ressaltar que se a parte exequente desejar a remoção do bem 

outrora constrito via sistema RENAJUD, deverá indicar a correta 

localização deste, viabilizando a penhora, avaliação e remoção do 

indigitado bem. 11. Intime-se. 12. Expeça-se o necessário. 13. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012606-07.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA TERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000681-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA JUNQUEIRA CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DUCATTI DE OLIVEIRA E SILVA OAB - GO49108 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO MARCONE FERREIRA (EXECUTADO)

 

1. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Trata-se de ação de execução onde a parte exequente pretende receber 

valores relacionados à alugueres atrasados, contas de água e luz, bem 

como referentes a reparos feitos no imóvel. Em que pese o esforço da 

parte exequente, sua pretensão não encontra guarida jurídica neste 

juizado especial, vez que a pretensão intentada, não poderá ser aviada 

pela execução fundada no contrato de locação, porquanto não há nos 

autos vistoria prévia que autorize a parte autora o ingresso com a 

presente ação executiva, de tal sorte que estão ausentes os requisitos da 

legitimidade e interesse processual contidos no art. 17 do códex 

processual civil, perdendo-se portanto, a liquidez e certeza do título 

apresentado uma vez que o mesmo não sustenta a demanda, assim 

sendo, caberia à parte autora ingressar previamente com ação cognitiva 

de cobrança para lograr o ressarcimento objetivado, ou ingressar com a 

respectiva ação executiva decotando os valores atinentes aos reparos no 

imóvel. 3. Nesse sentido, inúmeros são os julgados dos tribunais pátrios, 

v.g.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REPAROS NO 

IMÓVEL LOCADO. INCLUSÃO DOS VALORES DESPENDIDOS COM 

REFORMAS NO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO 

LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. REPETIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. ÔNUS DO EMBARGANTE. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ NÃO VISLUMBRADA. Nos termos do art. 585, inc. V, do CPC, o 

crédito decorrente do aluguel de imóvel e encargos acessórios deve ser 

documentalmente comprovado para caracterizar o título executivo 

extrajudicial, o que inocorre em relação às despesas com materiais e 

mão-de-obra utilizados na realização de reformas no imóvel. Valores 

referentes a parte dos aluguéis comprovadamente pagos que devem ser 

descontados do valor da execução. Não é devida a repetição de indébito 

em dobro porque não comprovada a má-fé da credora. Recurso de 

apelação e recurso adesivo parcialmente providos. (TJ-SP - APL: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 372 de 1523



00307043620138260003 SP 0030704-36.2013.8.26.0003, Relator: Gilberto 

Leme, Data de Julgamento: 13/04/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 16/04/2015) EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO 

DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FIANÇA. MORTE DO LOCATÁRIO. 

EXONERAÇÃO DO FIADOR. REPAROS NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE TÍTULO 

LÍQUIDO E CERTO. 1. A fiança se extingue com a morte do locatário, 

obrigando-se o fiador pelos encargos da locação até a data do 

falecimento do locatário. 2. Os valores despendidos com a reforma do 

imóvel não constituem título executivo, vez que lhe faltam os requisitos da 

certeza e liquidez. 3. Recurso da embargada desprovido. (TJ-DF - APC: 

20120110064313 DF 0001995-59.2012.8.07.0001, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 11/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 08/08/2014 . Pág.: 121) APELAÇÃO CÍVEL - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO - DESPESAS COM 

REPAROS NO IMÓVEL - INEXEQUIBILIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. A pretensão de recebimento 

dos reparos em imóvel locado deve ser feita via ação de cobrança. 

(TJ-MS - APL: 08064430720138120021 MS 0806443-07.2013.8.12.0021, 

Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 29/07/2014, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2014) 3. Desta forma, desmerece 

guarida a presente via intentada pelo exeqüente, uma vez que conforme 

prevê o artigo 786 do CPC, poderá ocorrer a instauração de execução 

caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, 

consubstanciada em título executivo, restando patente a ausência de 

interesse processual ao autor que justifique o processamento de 

execução de título extrajudicial lastreada em fatos não comprovados por 

documentos com força executiva, qual seja, vistoria prévia. 4. Assim 

sendo, tendo em vista a utilização de procedimento incorreto, INDEFIRO a 

inicial, declarando extinto o processo com arrimo nos artigos 330, inciso III, 

consubstanciado com art. 354 e 485, incisos I, IV e VI do Diploma 

Processual Civil. 5. Sem custas ou condenação em honorários 

advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 6. P.R. I. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011172-46.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELE VANDERLEY DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005, motivo pelo qual, perde o objeto da impugnação ao 

cumprimento de sentença aportado nos autos pela parte executada. 5. 

Após o trânsito em julgado providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010653-71.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

 

1. Tendo em vista a existência de saldo remanescente, INTIME-SE a parte 

executada para que concretize, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

pagamento do restante, sob pena de multa na razão de 10% (dez por 

cento) sobre este valor (art. 523, §2°, do CPC). Havendo pronto 

pagamento integral do débito feito pessoalmente ao credor no prazo 

preconizado, ou, sendo o caso do devedor realizar o pagamento em juízo, 

competirá à secretaria proceder à intimação daquele para manifestar-se 

no bojo do feito, extinguindo-se a execução por sentença logo em 

seguida, nos ditames fincados pelo art. 924, inciso II, c/c o art. 925, ambos 

do CPC. 2. Decorrido o prazo, faça conclusos. 3. Expeça-se o necessário. 

4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001073-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA APARECIDA ALVES DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

 

PETIÇÃO EM PDF

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001073-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA APARECIDA ALVES DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

 

1- Cuida-se de ação indenizatória, ajuizada por KEILA APARECIDA ALVES 

DUARTE, em defavor do MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO. Pois bem, 

uma simples olhadela para a hipótese vertente denota-se que a parte 

autora é ilegítima para figurar no polo ativo da rusga, vez que as faturas 

do fornecimento de água estão em nome de terceiro alheio a presente 

demanda. 2- Com efeito, convém destacar que a obrigação decorrente de 

fornecimento de água é propter personam, ou seja, de caráter pessoal 

sendo que se vinculam às partes que pactuaram o contrato de prestação 

de serviços. Deste modo, no caso em tela, resta patente que o proprietário 

do imóvel figura como responsável pela unidade consumidora em análise, 

portanto este é a parte legitima para interpor a ação em voga. Nesse 

sentido, APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL - ILEGITIMIDADE 

ATIVA DO LOCATÁRIO DO IMÓVEL - FATURAS EM NOME DO 

PROPRIETÁRIO - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO 

CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE UTILIZOU O SERVIÇO - AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O APELANTE (LOCATÁRIO) E A 

CONCESSIONÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. Segundo entendimento 

pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a dívida relativa ao 

fornecimento de energia elétrica é obrigação de natureza pessoal 

(depende de contrato entre a concessionária e usuário), de modo que o 

locatário do imóvel, no caso o autor, não possui legitimidade ativa para ver 

declarado inexistente um débito do consumidor que, anteriormente utilizou 

o serviço, ainda mais quando comprovado que a fatura de energia não se 

encontra em seu nome (autor), mas sim do proprietário do bem. (APL 

00387219120128120001 MS 0038721-91.2012.8.12.0001, Relator: Des. 

Eduardo Machado Rocha, Julgado em 01/04/2014). PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DO 

PROPRIETÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO QUE NÃO 

SOLICITOU A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM SEU NOME. 1. A 

responsabilidade do locatário ao pagamento da "conta de luz" (art. 23, VIII, 

da Lei 8.245/91) não o legitima a discutir perante a concessionária a 

fruição de contrato de fornecimento de energia aderido em nome do 

proprietário, porquanto tal preceito não vincula terceiros alheios à avença. 

Inteligência dos arts. 14, inciso I, da Lei 9.427/96, combinado com os arts. 

2º, III, e 113, II, da Resolução 456/2000 da Aneel, bem como do art. 6º do 

CPC. 2. No caso concreto, a recorrente deixou, oportunamente, de 

cientificar a concessionária de energia elétrica do contrato de locação, 

bem como de solicitar o fornecimento do serviço em seu nome, motivo pelo 

qual não tem ela legitimidade ativa para discutir a fruição de contrato de 

fornecimento do qual não é titular de direito. 3. Recurso especial não 

provido. (REsp 1074412 RS 2008/0156591-3, Relator: Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe 11/05/2010). 3- Isto posto, 

INDEFIRO a inicial, o que faço com esteio na inteligência do artigo 330, II, 

c/c 485, VI ambos do diploma processual civil, declarando extinto o 

processo sem julgamento de mérito. 4- Sem custas ou condenação em 

honorários advocatícios (artigo 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995). 5- 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 6- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012232-88.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TROPICAL PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Concretize em seu inteiro teor a decisão proferida no ID 7684679/7684683. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011836-14.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX TAKASHI NOLETO YAMAMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Concretize em seu inteiro teor a decisão proferida no ID 7677330/7677332. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REILA MARIA DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA OAB - MT20279/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - 

MT20279/O para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 04/04/2018 Hora: 10:00 (Horario de MT) , sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001922-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EGINA TEIXEIRA LINO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA COUTINHO PEREIRA OAB - MT0021930A (ADVOGADO)

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARDAN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COBRANCAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT0003056AAdvogado do(a) REQUERIDO: , para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 20/02/2018 Hora: 08:40/MT , 

Juizado Especial de Barra do Garças sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001922-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EGINA TEIXEIRA LINO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA COUTINHO PEREIRA OAB - MT0021930A (ADVOGADO)

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARDAN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COBRANCAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 
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do(a) REQUERENTE: CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA - 

MT13558/O, ALANA COUTINHO PEREIRA - MT0021930Apara que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 20/02/2018 

Hora: 08:40 /mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000548-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

1. Trata-se de ação declaratória c/c repetição de indébito com pedido de 

tutela provisória, conquanto a parte autora aduz que, o valor mensal das 

suas faturas de energia elétrica estão sendo acrescidas de ICMS cobrado 

sobre o valor total da conta, incluindo nesse cálculo os valores 

correspondentes à Tarifa do Uso de Sistema de Transmissão (TUST) e 

Tarifa do Uso do Sistemas de energia elétrica (TUSD), o que 

consubstancia cobrança ilegal, uma vez que referido imposto deve incidir 

tão somente sobre o valor atinente à energia elétrica efetivamente 

consumida, de sorte que, requer initio litis a suspensão das referidas 

cobranças. 2. É o relato em apertada síntese. 3. Inicialmente, observando 

que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual Civil, 

especificamente no que concerne aos seus artigos 319 e 320, não sendo 

caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo codex, não estando patente a 

falta das condições da ação e ausência dos pressupostos processuais, 

recebo a vestibular dando continuidade à atividade jurisdicional deste 

juízo. 4. No caso em apreço, apesar de haver entendimento no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça de que as tarifas de “TUSD” e “TUST” não 

incorporam a base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de 

energia elétrica, porquanto não se trata de circulação de mercadoria, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – conforme se verifica do 

ofício circular 18/2017 – entendeu que com o deferimento das liminares 

está ocorrendo aparentemente grave lesão aos cofres públicos, de tal 

sorte que poderá acarretar o denominado periculum in mora inverso, uma 

vez que as decisões estão pondo em risco a ordem pública e econômica 

do ente público. 5. Sendo assim, em conformidade com o mencionado 

ofício, encontram-se suspensas as liminares que questionam a legalidade 

da cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição 

e transmissão de energia elétrica, eis porque, POSTERGO a análise do 

pedido de tutela provisória até deliberação judicial superior. 6. A demanda 

não reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 da Lei 

9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do 

disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse isto, a presente 

comarca não conta com representante da Procuradoria do Estado de Mato 

Grosso, de tal sorte que o aprazamento da referida audiência com o rigor 

literal da lei, redundaria em flagrante prejuízo ao erário, diante de um 

quadro fático até então inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no 

Estado de Mato Grosso e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o 

enunciado 01 que contém a seguinte diretriz: A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar 

defesa. (XIII ENCONTRO CUIABÁ). 7. Deste modo, determino seja a parte 

requerida citada para apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição. 8. Cite-se a 

parte requerida observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 

c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 

1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 9. Expeça-se o 

necessário. 10. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001924-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERIANO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA COUTINHO PEREIRA OAB - MT0021930A (ADVOGADO)

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA - 

MT13558/O, ALANA COUTINHO PEREIRA - MT0021930A,para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 20/02/2018 Hora: 09:20/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001926-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GOMES DA SILVA NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SABRINA MIRANDA BRITO - MT0022125A-B para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 20/02/2018 

Hora: 09:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001927-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA LUIZA DOS SANTOS OAB - MT23829/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: IEDA LUIZA DOS SANTOS - MT23829/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 20/02/2018 

Hora: 10:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001928-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA JOSE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA LUIZA DOS SANTOS OAB - MT23829/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: IEDA LUIZA DOS SANTOS - MT23829/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 20/02/2018 

Hora: 10:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001930-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDEMAR ASSUNCAO FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 21/02/2018 

Hora: 09:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012723-95.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO ANTONIALLI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)
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1. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Prefacialmente, há se destacar que a multa atinente ao suposto 

descumprimento da tutela anteriormente concedida não merece prosperar, 

porquanto após minuciosa análise dos autos verifico que de fato a parte 

executada concretizou em seu inteiro teor as decisões proferidas no 

presente feito. 3. Com efeito, o simples fato de a executada não nomear 

gerente para a conta bancária da exequente, por si só, não justifica a 

imposição das astreintes, notadamente porque ainda que a nomeação não 

tenha ocorrido, a exequente não ficou impossibilitada de realizar 

transações bancarias, ou seja, a conta bancária desta foi restabelecida. 

4. Deste modo, INDEFIRO o pedido de execução das astreintes e, por 

consequência, ante o cumprimento integral da obrigação, nos termos do 

artigo 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a dívida exeqüenda, 

DECLARANDO EXTINTO o processo com resolução de mérito. 5. Após o 

trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às 

baixas necessárias e arquivamento dos autos. 6. Publique-se. 7. 

Registre-se. 8. Intime-se. 9. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001931-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDEMAR ASSUNCAO FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 21/02/2018 

Hora: 09:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001932-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TELMA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia : 21/02/2018 

Hora: 09:40 /mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001933-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TELMA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 21/02/2018 

Hora: 10:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011838-47.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY D JANE GOMES SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011979-66.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA APARECIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012153-75.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (REQUERENTE)

HELOISIO SANTANA SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO DOS SANTOS CARDOSO OAB - RS0062666A (ADVOGADO)

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012333-91.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DUARTE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 
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(ADVOGADO)

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012345-08.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSSEAN SIQUEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES MOREIRA OAB - GO0034685A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012402-26.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AILTO MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012533-98.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE GUIMARAES BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012725-31.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DA SILVA (REQUERENTE)

NILZA AUGUSTA DE MORAES E SILVA (REQUERENTE)

CONSTANTINO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

AMBROSINA MARIA DE SOUSA (REQUERENTE)

RAIMUNDO PEREIRA BARROS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LUIZ DE MOURA OAB - MT0019945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001934-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA OLIVEIRA MILTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 21/02/2018 

Hora: 10:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012184-66.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL RODRIGUES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO)

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 
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manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010194-06.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDA DE SOUZA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIZ ALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - PA0013900A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001935-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 21/02/2018 

Hora: 10:40/mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-23.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURDE DILL MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J.S. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL LACERDA LIMA OAB - MT0014160S (ADVOGADO)

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010256-12.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCIDES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES OAB - MT0013613A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012827-53.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENOR BEZERRA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001936-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY MENDES BERLINDO PORTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 21/02/2018 

Hora: 13:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001937-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO HUMBERTO ALVES LEONEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 21/02/2018 

Hora: 13:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000468-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO BRASIL COMERCIO EIRELI - ME (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ DARIO DE OLIVEIRA OAB - GO13226 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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A FERREIRA BARBOSA SUPERMERCADO - ME (DEPRECADO)

 

1. A presente carta precatória foi expedida pela Justiça Comum Estadual, 

de tal sorte que seu cumprimento deve ser realizado perante uma das 

varas cíveis desta comarca, eis porque, DETERMINO que sejam extraídas 

cópias dos presentes autos e remetidas ao cartório distribuidor, 

promovendo às baixas e anotações pertinentes. 2. Expeça-se ofício ao 

juízo deprecante informando-o da presente decisão. 3. Intime-se. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012409-18.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEROCY FREITAS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR DOS PRASERES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Concretize em seu inteiro teor a decisão aportada no ID 7738502. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012290-57.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEJALMA MOREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO SIMOES DE FARIA (EXECUTADO)

MANOEL PEREIRA DE ARRUDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT0004431A-O 

(ADVOGADO)

 

1- Cuida-se de embargos à execução interposta pelo executado Manoel 

Pereira de Arruda visando o desbloqueio do valor penhorado em conta 

mediante constrição por sistema Bacenjud, alegando tratar-se de crédito 

de natureza alimentar/aposentadoria, portanto, albergado sob o manto da 

impenhorabilidade conforme prevê o artigo 833, inciso X, do CPC. A parte 

exequente, intimada, quedou-se inerte. 2- Inicialmente convém mencionar 

que os arts. 52 e 53 da Lei 9.099/95 sinalizam que as normas processuais 

comuns (CPC) possuem aplicação subsidiária ao sistema dos Juizados. 

Pois bem, a celeuma gravita em torno da penhorabilidade dos valores, 

propugnando a parte executada pela sua impenhorabilidade por tratar-se 

de crédito de verba trabalhista, que em regra, não são passíveis de 

penhora em face de sua natureza alimentícia. Para tanto faz a juntada de 

extratos bancários onde se nota que a conta utilizada para bloqueio 

refere-se a conta utilizada para crédito de proventos pelo Estado. 4- 

Conforme leciona o artigo 833, inciso X do códex processual civil, as 

quantias depositadas à título de aposentadoria são impenhoráveis até o 

limite de 40 salários mínimos. Este entendimento está consagrado pelos 

nossos Tribunais: AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA 

DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DE AÇÃO RESCISÓRIA 

JULGADA PROCEDENTE. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO. ART. 655-A DO 

CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE BENS EM NOME DA DEMANDADA. 

SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. 

ART. 649, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA ON-LINE NO CASO 

CONCRETO. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70051994523, Segundo 

Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Luiz 

Reis de Azambuja, Julgado em 10/05/2013) (TJ-RS - AGV: 70051994523 

RS, Relator: José Luiz Reis de Azambuja, Data de Julgamento: 10/05/2013, 

Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 17/05/2013) Agravo de Instrumento. Ação indenizatória em fase de 

cumprimento de sentença. Penhora online. Bloqueio que recaiu sobre 

proventos de aposentadoria. Inadmissibilidade. Valor impenhorável em 

razão de sua natureza alimentar. Inteligência do artigo 649, IV, do Código 

de Processo Civil. Agravo provido. (TJ-SP - AI: 20024811420148260000 

SP 2002481-14.2014.8.26.0000, Relator: Gil Cimino, Data de Julgamento: 

13/03/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

13/03/2014) 3- In casu, comprovado o caráter alimentar dos valores 

contidos na conta do executado, resta configurada a absoluta 

impenhorabilidade dos valores ali depositados, vez que a constrição 

realizada encontra-se dentro do limite legalmente impenhorável. 4- Cumpre 

ainda ressaltar que, mesmo que quantias depositadas na conta utilizada 

para recebimento de proventos sejam movimentadas de forma atípica, 

havendo saques frequentes e utilização de cartão magnético, ainda assim, 

não se contempla exceção ao regime legal. 5- Por consequência, ACOLHO 

a impugnação interposta e julgo PROCEDENTE o presente embargo, eis 

porque DETERMINO a expedição de Ofício ao Sistema BacenJud para que 

sejam liberados os valores constritos. 6- Intime-se o exeqüente para que 

apresente calculo atualizado da dívida, bem como bens do devedor 

passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. 

7- Decorrido o aludido prazo sem que haja manifestação da parte 

exequente, façam conclusos os autos. 8- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001939-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ENNDY NALIANI SILVA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WMARLEY LOPES FRANCO OAB - MT0003353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G S SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: WMARLEY LOPES FRANCO - MT0003353A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 20/02/2018 

Hora: 14:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001386-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGINIA MENDONCA DA COSTA (REQUERIDO)

 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Prefacialmente, há que destacar que a presente demanda merece ser 

extinta, notadamente porque é vedado o processamento e julgamento de 

ações cautelares no âmbito dos juizados especiais. É cediço que o art. 3°, 

da Lei 9.099/1995, de interpretação taxativa, não inclui na competência do 

Juizado as ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais, dentre as 

quais estão as ações cautelares. Nesse sentindo: EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, EX OFFICIO. PEDIDO DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. PEDIDO 

CONTRAPOSTO QUE NÃO SUBSISTE. - O feito deve ser extinto, sem a 

resolução do mérito (art. 267 caput, inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, 

parágrafo único, inc. III, ambos do CPC), uma vez que inadmissível a 

exibição de documentos, em razão da incompatibilidade do pedido com o 

rito deste Juizado. - A extinção também atinge ao pedido contraposto, por 

não possuir este autonomia. EXTINÇÃO DO PROCESSO, EX OFFICIO 

(TJ-RS, Recurso Cível Nº 71002747483, Primeira Turma Recursal Cível, 

Rel. Edson Jorge Cechet, Data de Julgamento: 30/06/2011). Pois bem, a 

parte promovente interpôs a ação presente ação com o objeto único e 

exclusivo de obter a concessão de pedido liminar, sem qualquer pedido de 

mérito. Isso porque, na hipótese dos autos, o autor sustenta que firmou 

com a parte reclamada contrato de compra e venda de veículo e, em razão 

da inadimplência dessa, que deixou de pagar o integralmente o preço 

acertado, requer a busca e apreensão do automóvel em questão. Vê-se, 

pois, que o pedido em questão deve ser realizado no bojo do processo 

principal e, não em ação autônoma com procedimento próprio e especial, 

vez que incompatível com o procedimento dos juizados especiais. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase processual (art. 54 e art. 55 da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as devidas 

anotações. P.R.I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012370-21.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO BALBINO DA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

1- Tendo em vista o não cumprimento da condenação por parte do autor 

da ação que restou extinta por incompetência territorial, bem como os 

pedidos confeccionados pela instituição financeira, em observância ao 

disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 9.099/1995 

consubstanciado com os arts. 513 e 523 do códex processual civil, 

jungido com os princípios orientadores da celeridade e da informalidade, 

DETERMINO seja intimada a parte Ré para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena da mesma 

incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante 

cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte materializado 

sua obrigação, faça conclusos para penhora por meio dos sistemas 

on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011127-42.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAYLANE ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

 

1- DETERMINO à secretaria que após certificação do transito em julgado, 

remeta os autos ao contador judicial para que seja atualizada e corrigida a 

condenação.Havendo negativa na realização dos cálculos, extraia-se 

cópias e remeta-as à Diretoria do Fórum para adoção das medidas 

pertinentes. 2- Concretizado os cálculos, intime-se a parte requerida para 

que manifestem sobre ele no prazo de 10 (dez) dias. 3- Superado tal 

prazo, certifique e faça conclusos. 4- CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011103-14.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

1- DETERMINO à Secretaria que, após certificação do transito em julgado 

da sentença exarada nos autos, remeta-se os autos ao contador judicial 

para que seja atualizada a condenação. Havendo negativa na realização 

dos cálculos, extraia-se cópias e remeta-as à Diretoria do Fórum para 

adoção das medidas pertinentes. 2- Concretizado os cálculos, intime-se a 

parte para que se manifeste sobre ele no prazo de 10 (dez) dias. 3- 

Superado tal prazo, certifique e faça conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011141-26.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER AUGUSTO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1- DETERMINO à Secretaria que certifique o transito em julgado da 

sentença exarada nos autos. 2- Após, proceda com a intimação da parte 

autora para que no prazo de 10 (dez) dias efetue o pagamento das custas 

conforme determinado em sentença, sob pena de anotação de pendências 

no Cartório Distribuidor desta Comarca e envio de certidão de pendências 

ao Departamento de Controle e Arrecadação do TJMT para protesto dos 

valores devidos, nos termos da Instrução Normativa 10/2014/PRES/DGTJ. 

3- Intime-se. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001940-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA LAUDA BURMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA LAUDA BURMANN OAB - MT18476/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Daniela Sartori (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LARISSA LAUDA BURMANN - MT18476/B para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 20/02/2018 

Hora: 14:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012550-37.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO CARLOS DA COSTA NAZARETH OAB - RJ0160812A 

(ADVOGADO)

JAQUELINE DE SOUSA PAVAO OAB - RJ0118102A (ADVOGADO)

 

1- Intime a parte requerente para que se manifeste sobre o pagamento da 

condenação realizada pela requerida, precisamente no prazo de 10 (dez) 

dias. 2- Ultrapassado o aludido prazo sem manifestação, certifique quanto 

ao transito em julgado, providenciando o arquivamento dos autos mediante 

baixas e anotações de estilo. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011219-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DALMIR CANDIDO ATAIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI OAB - DF10671 

(ADVOGADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 

Juizado Especial de Barra do Garças Data: 04/04/2018 Hora: 10:40 

(horário de Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena 

de revelia e confissão no caso de ausência do requerido e contumácia 

seguida de extinção do processo no caso de ausência do requerente, 

neste caso, sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8011563-98.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA CLARICE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012268-96.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR ALVES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

HELLEN KELLEN OLIVEIRA MACHADO (REQUERIDO)

 

Após detida análise dos autos, observo a presença de litisconsórcio 

passivo, no entanto nos autos existe a informação de citação somente de 

Lucimar Alves do Nascimento (ID 7736307). Deste modo, determino que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a parte promovente indique nos autos o 

endereço completo do segundo requerido, qual seja, Hellen Kellen Oliveira 

Machado ou aponte desistência justificada no que se refere ao mesmo. 

Intime-se. Ultrapassado o aludido prazo, independentemente de respostas, 

faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001943-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA TEODORA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - MT0013741A-O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

20/02/2018 Hora: 15:40 /mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LENO CESAR BUENO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

1. Sentença lavrada na forma do art. 489, do CPC c/c art. 38 da Lei n° 

9.099/1995. 2. Uma vez ultrapassado o prazo requerido para 

apresentação do atestado médico, necessário se faz reconhecer a 

contumácia. Pois bem, na hipótese vertente, embora devidamente intimada 

a parte autora não compareceu em sessão de conciliação e tampouco 

apresentou justificativa plausível em tempo hábil da sua ausência. Com 

efeito, não comparecendo a parte requerente a qualquer das audiências 

no âmbito dos juizados especiais, o processo deve ser extinto, nos termos 

do art. 51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Destarte, sendo o processo extinto com 

base no art. 51, I, da Lei 9.099/1995 a parte reclamante deve ser 

condenada ao pagamento das custas processuais, conforme se extrai da 

inteligência do enunciado 28 do Fonaje, in verbis: ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. Incontroverso que 

se a parte autora demonstrar a sua impossibilidade de comparecer a 

audiência de conciliação, o magistrado deve acatar o requerimento e 

determinar que seja designada nova sessão, o que não ocorreu no caso 

em tela, porquanto, não houve a efetiva comprovação decorrente da força 

maior, sendo medida que se impõe a extinção da ação. Aliás este é o 

entendimento recente da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, 

verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: A parte Promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência em 

tempo hábil. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Acrescento, 

ainda, que o fato da parte recorrente se declarar pobre na forma da lei 

não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento das custas 

processuais. Não tendo ela comparecido à sessão de conciliação sem 

apresentar qualquer justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a 

extinção do processo com fundamento no artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, 

conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais. Pelo 

exposto, nego provimento ao recurso. Arcará a parte recorrente com o 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade jurídica de custeio das 

despesas do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da 

prescrição. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 357619220128110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2016, Publicado no DJE 

19/04/2016) 5. Frente ao exposto, consubstanciado no art. 51, I, da Lei 

9.099/1995, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Por 

consectário, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. 6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 7. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 8. 

Expeça-se o necessário. 9. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001074-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

 

1- Cuida-se de ação indenizatória, ajuizada por RAIMUNDA SOUZA SILVA, 

em defavor do MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO. Pois bem, uma simples 

olhadela para a hipótese vertente denota-se que a parte autora é ilegítima 

para figurar no polo ativo da rusga, vez que as faturas do fornecimento de 

água estão em nome de terceiro alheio a presente demanda. 2- Com efeito, 
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convém destacar que a obrigação decorrente de fornecimento de água é 

propter personam, ou seja, de caráter pessoal sendo que se vinculam às 

partes que pactuaram o contrato de prestação de serviços. Deste modo, 

no caso em tela, resta patente que o senhor MIGUEL FRANCISCO DE 

SOUZA é quem figura como responsável pela unidade consumidora em 

análise, portanto este é a parte legitima para interpor a ação em voga. 

Nesse sentido, APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - OBRIGAÇÃO DE NATUREZA 

PESSOAL - ILEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO DO IMÓVEL - 

FATURAS EM NOME DO PROPRIETÁRIO - RESPONSABILIDADE PELO 

PAGAMENTO DO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE UTILIZOU O 

SERVIÇO - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O APELANTE 

(LOCATÁRIO) E A CONCESSIONÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. Segundo 

entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a dívida relativa 

ao fornecimento de energia elétrica é obrigação de natureza pessoal 

(depende de contrato entre a concessionária e usuário), de modo que o 

locatário do imóvel, no caso o autor, não possui legitimidade ativa para ver 

declarado inexistente um débito do consumidor que, anteriormente utilizou 

o serviço, ainda mais quando comprovado que a fatura de energia não se 

encontra em seu nome (autor), mas sim do proprietário do bem. (APL 

00387219120128120001 MS 0038721-91.2012.8.12.0001, Relator: Des. 

Eduardo Machado Rocha, Julgado em 01/04/2014). PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DO 

PROPRIETÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO QUE NÃO 

SOLICITOU A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM SEU NOME. 1. A 

responsabilidade do locatário ao pagamento da "conta de luz" (art. 23, VIII, 

da Lei 8.245/91) não o legitima a discutir perante a concessionária a 

fruição de contrato de fornecimento de energia aderido em nome do 

proprietário, porquanto tal preceito não vincula terceiros alheios à avença. 

Inteligência dos arts. 14, inciso I, da Lei 9.427/96, combinado com os arts. 

2º, III, e 113, II, da Resolução 456/2000 da Aneel, bem como do art. 6º do 

CPC. 2. No caso concreto, a recorrente deixou, oportunamente, de 

cientificar a concessionária de energia elétrica do contrato de locação, 

bem como de solicitar o fornecimento do serviço em seu nome, motivo pelo 

qual não tem ela legitimidade ativa para discutir a fruição de contrato de 

fornecimento do qual não é titular de direito. 3. Recurso especial não 

provido. (REsp 1074412 RS 2008/0156591-3, Relator: Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe 11/05/2010). 3- Isto posto, 

INDEFIRO a inicial, o que faço com esteio na inteligência do artigo 330, II, 

c/c 485, VI ambos do diploma processual civil, declarando extinto o 

processo sem julgamento de mérito. 4- Sem custas ou condenação em 

honorários advocatícios (artigo 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995). 5- 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 6- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-48.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA SANTOS FARIA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer 

qual o objetivo do requerimento aportado no ID 9537594. Após, faça 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012737-45.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILDON INACIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Autos nº 8012737-45.2016.811.0004 Pólo Ativo: GILDON INACIO 

FERREIRA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, pois jamais contratou qualquer serviço com a ré. Na 

contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, sendo que no 

evento 26.1, apresenta contrato devidamente assinado pela parte autora, 

sendo que verifico verossimilhança nas assinaturas no documento com os 

apresentados pela autora no evento 01 Superados o fato que o autor 

possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o pagamento, forçoso 

reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar 

com ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, 

configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da 

parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, 

inciso II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DO ATO 

ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de 

Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres das partes e seus 

procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, bem como não 

praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação 

de multa em decorrência do ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). 

Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por 

cento) do valor da causa em decorrência do ato atentatório praticado pela 

parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a 

parte autora, juntamente com seu procurador ao pagamento de multa de 

2%(dois por cento) do valor da causa, em decorrência do ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012737-45.2016.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

GILDON INACIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Autos nº 8012737-45.2016.811.0004 Pólo Ativo: GILDON INACIO 

FERREIRA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, pois jamais contratou qualquer serviço com a ré. Na 

contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, sendo que no 

evento 26.1, apresenta contrato devidamente assinado pela parte autora, 

sendo que verifico verossimilhança nas assinaturas no documento com os 

apresentados pela autora no evento 01 Superados o fato que o autor 

possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o pagamento, forçoso 

reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar 

com ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, 

configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da 

parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, 

inciso II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DO ATO 

ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de 

Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres das partes e seus 

procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, bem como não 

praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação 

de multa em decorrência do ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). 

Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por 

cento) do valor da causa em decorrência do ato atentatório praticado pela 

parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a 

parte autora, juntamente com seu procurador ao pagamento de multa de 

2%(dois por cento) do valor da causa, em decorrência do ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se
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1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.
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1. Relatório dispensado a teor do que preconiza o art. 38 da Lei 

9.099/1995. 2. In casu, verifica-se que a parte promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível em tempo hábil da sua 

ausência. Com efeito, não comparecendo a parte requerente a qualquer 

das audiências no âmbito dos juizados especiais, o processo deve ser 

extinto, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Destarte, sendo o 

processo extinto com base no art. 51, I, da Lei 9.099/1995 a parte 

reclamante deve ser condenada ao pagamento das custas processuais, 

conforme se extrai da inteligência do enunciado 28 do Fonaje, in verbis: 

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. 

Incontroverso que se a parte autora demonstrar a sua impossibilidade de 

comparecer a audiência de conciliação, o magistrado deve acatar o 

requerimento e determinar que seja designada nova sessão, o que não 

ocorreu no caso em tela, porquanto, não houve a efetiva comprovação 

decorrente da força maior, sendo medida que se impõe a extinção da 

ação. Aliás este é o entendimento recente da Turma Recursal do Estado 

de Mato Grosso, verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA 

PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 
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Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: A parte Promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência em 

tempo hábil. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Acrescento, 

ainda, que o fato da parte recorrente se declarar pobre na forma da lei 

não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento das custas 

processuais. Não tendo ela comparecido à sessão de conciliação sem 

apresentar qualquer justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a 

extinção do processo com fundamento no artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, 

conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais. Pelo 

exposto, nego provimento ao recurso. Arcará a parte recorrente com o 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade jurídica de custeio das 

despesas do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da 

prescrição. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 357619220128110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2016, Publicado no DJE 

19/04/2016) 5. Frente ao exposto, consubstanciado no art. 51, I, da Lei 

9.099/1995, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Por 

consectário, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. 6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 7. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 8. 

Expeça-se o necessário. 9. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000462-52.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROSOM S/A (REQUERIDO)

 

1. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Em análise 

ao curso dos autos, evidencia-se a falta de interesse de agir por parte da 

requerente vez que, mesmo intimada para comparecimento em audiência 

de conciliação, não o fez, demonstrando absoluta desambição em dar 

continuidade ao feito e frustrando assim o regular prosseguimento do 

processo. 3- Vale mencionar que não há nos autos sequer justificativa 

plausível e tempestiva acerca da impossibilidade de sua presença ao ato, 

eis porque, o desinteresse resta patente, devendo o processo ser extinto 

sem a resolução de seu mérito. 4. Sobre o tema, colaciono entendimentos 

jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA. EXTINÇÃO DOPROCESSO. PRECEDENTES DA TURMA 

RECURSAL. ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O não comparecimento da 

parte autora a qualquer audiência implica a extinção do feito e condenação 

do autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51 , 

inciso I e § 2º da Lei 9099 /95. Note-se que em nenhum momento, sequer 

em sede recursal, restou justificada ou esclarecida a ausência da 

recorrente à sessão de conciliação previamente designada. 2. Em sendo 

justificada a ausência, a parte poderá ser isentada do pagamento das 

custas processuais (art. 51 , § 2º , L. 9099 /95), no entanto, permanece a 

extinção do feito. 3. Deste modo, correta a sentença de extinção do feito 

por ausência da parte autora à audiência, porque em conformidade com o 

disposto na Legislação pertinente. RECURSO DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0002302-27.2014.8.16.0119/0 - Nova Esperança - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 18.02.2016) RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO 

AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS 

PROCESSUAIS. CABIMENTO EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO 

DO IMPEDIMENTO ATÉ A ABERTURA DA AUDIÊNCIA. ARTIGO 453, § 1º, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE 

DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL PARA COMPROVAR SITUAÇÃO 

FÁTICA ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. decidem os Juízes da 3ª Turma Recursal Juizados 

Especiais do Paraná, por unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, 

negar-lhe provimento, nos exatos termos do vot (TJPR – 3ª Turma 

Recursal em Regime de Exceção - 0002750-08.2015.8.16.0105/0 - Loanda 

- Rel.: Renata Ribeiro Bau - - J. 18.03.2016) 5- Robustecendo esse 

entendimento, em Encontro Nacional de Coordenadores dos Juizados 

Especiais do Brasil houve manifestação expressa acerca do tema, 

resultando no enunciado n° 20 que é cognoscível ao lecionar que: "O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório.” (GRIFOS 

NOSSOS) 6- Ex positi, convicto da contumácia diante da inércia da parte 

autora, julgo EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 

51, I, da Lei 9.099/95. 7. Em consonância com o Enunciado 28 do Fonaje, 

uma vez extinto o processo com fundamento no inciso I do art. 51 da Lei 

9.099/95, condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais. 8. Publique-se. 9. Registre-se. 10. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-52.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DALZISA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu advogado DIEGO SANTIAGO 

FREITAS DINIZ - MT0016066A para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 09/08/2017 Hora: 16:00 (MT) , sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011134-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V DE OLIVEIRA ALVES - ME (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO GARÇAS 8011134-97.2017.8.11.0004 REQUERENTE: L.R. 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROSANA DA SILVA FREITAS - MT0020838A REQUERIDO: V DE OLIVEIRA 

ALVES - ME Advogado do(a) REQUERIDO: Certifico e dou fé que passo à 

intimação dos advogados das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação designada para o dia : 04/04/2018 Hora: 13:20 (horário de 

Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena de revelia e 

confissão no caso de ausência do requerido e contumácia seguida de 

extinção do processo no caso de ausência do requerente, neste caso, 

sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010619-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SALVIANO NOGUEIRA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 
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bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011471-57.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO NOGUEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA OLANDA OAB - MT0017764S 

(ADVOGADO)

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA C ROCHA - ME (EXECUTADO)

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011693-88.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON RAIMUNDO DA COSTA (EXECUTADO)

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012956-58.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELLY SANTOS RESENDE (EXECUTADO)

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012894-18.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEJANIRA SOUSA NOBRE (EXECUTADO)

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012897-70.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESIOMAR BATISTA DOS REIS (EXECUTADO)

 

1- Intime-se a parte requerente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. 2- Oportuno esclarecer que, embora o 

manejo do sistema tenha logrado êxito na restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção, deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que assim proceda. 3- Após faça conclusos, 

oportunidade em que este magistrado deliberará sobre a conversão ou 

não do ato em penhora, bem como intimação da parte contrária para 

transcurso do prazo para embargos. 4- Expeça-se o necessário. 5- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011811-64.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON BARBOSA RIOS (EXECUTADO)

 

1- Intime-se a parte requerente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. 2- Oportuno esclarecer que, embora o 

manejo do sistema tenha logrado êxito na restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção, deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que assim proceda. 3- Após faça conclusos, 

oportunidade em que este magistrado deliberará sobre a conversão ou 

não do ato em penhora, bem como intimação da parte contrária para 

transcurso do prazo para embargos. 4- Expeça-se o necessário. 5- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8011641-92.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA SOUSA DE CASTRO VITA OAB - BA0024308A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011641-92.2016.811.0004 Pólo Ativo: RODRIGO DE LIMA PAIVA 

Pólo Passivo: ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde afirma a parte autora em resumo 

que no dia de sua posse no serviço, foi-lhe oferecido um plano de saúde, 

no valor de R$239,37, totalizando 478,74, tendo em vista que abrangia o 

plano para sua esposa também. Porém, aduz que após quatro meses 

houve um reajuste de 31,24%, sendo que no contrato estava previsto 

13,57% , e após todo esforço não conseguir resolver de forma 

administrativa. A Reclamada na contestação, aduz que o plano do autor é 

coletivo motivo pelo qual a forma de aplicação do reajuste é diversificada 

da modalidade individual, aduzindo que o reajuste não se submete aos 

fixados pela ANS nos planos individuais, assim pugna pela improcedência 

da inicial. Pois bem, em que pese as alegações da reclamada, verifica-se 

que no contrato do autor estava previsto o reajuste de 13,57 %, sendo 

certo que não pode alegar a ré que em decorrência do contrato ser 

coletivo, incide reajustes não submetidos a ANS, visto que ainda que 

assim fosse, deveria estar previsto contratualmente, o que não estava. 

Assim, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço da reclamada. 

Deixo de analisar os danos morais, por ausência destes pedidos na inicial. 

5. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a) MANTER os efeitos da tutela tornando-os 

definitivos, e DETERMINO que a reclamada abstenha-se de cobrança 

somente a porcentagem de acréscimo prevista contratualmente, sob pena 

de incidência de multa por ato de descumprimento de R$300,00 (trezentos 

reais). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011200-48.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA BRASIL ATUAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011641-92.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA SOUSA DE CASTRO VITA OAB - BA0024308A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que apresente resposta aos Embargos de Declaração no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012203-04.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: WEILY SILVA SANTOS - MT0014572A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 04/04/2018 Hora: 13:40 (Horario de MT) , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010915-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MARIA OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8010915-84.2017.811.0004 Pólo Ativo: LAURA MARIA OLIVEIRA 

SANTOS Pólo Passivo: OI S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 
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adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

a parte autora aduz em resumo que sempre quando muda de endereço 

solicita a transferência de sua linha telefônica e internet, sendo que na 

ultima mudança a velocidade que era de 05 MEGA foram reduzidas para 

02, onde a qualidade do serviço reduziu consideravelmente. Alega ainda 

que em setembro de 2016 solicitou o cancelamento da TV a cabo, por não 

utilizar, no entanto, continuou recebendo faturas e após ligar teve 

conhecimento que não foi cancelado e ainda não conseguiu cancelar, 

sendo cobrada por um serviço não utilizado. Na contestação, a Reclamada 

aduz que a cobrança é devida, referente a serviços utilizados pela autora, 

pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, inicialmente verifico que 

a parte autora através dos inúmeros protocolos informados, comprova o 

cancelamento dos serviços de TV, sendo que as cobranças realizadas a 

partir do mês de outubro de 2016, manifestamente são indevidas. Ainda 

quanto ao serviço de internet, verifico que a autora afirma ter sido 

informada da redução da velocidade, aceitando tal condição. Sendo que, 

sabendo-se que empresas neste ramo de prestação de serviços 

trabalham com planos, que a autora não apresentou qual seria o valor 

para o fornecimento para a velocidade de 02 MEGA, e ainda que nos 

juizados especiais não é possível a realização de perícia, entendo que o 

valor pago pela autora seja a quantidade de 05 ou 02 MEGA de internet 

não pode ser discutido. 3.2 DO DANO MORAL No que tange ao pedido de 

reparação à titulo de Dano Moral, entendo que a conduta da Reclamada 

causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a promovida. O art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor disciplina a responsabilidade do fornecedor pelos 

danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo 

que a única forma de afastá-la é provando-se que inexiste o defeito ou 

que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, prova essa que 

não foi feita no caso ora sub judice. RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. COBRANÇA 

INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO, CUJO DÉBITO ERA 

DESCONTADO DIRETO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Não há 

que se falar em ilegitimidade passiva da ré, pois, ainda que seja o 

empregador quem realize o débito em folha de pagamento, os valores 

cobrados na fatura são lançados pela própria requerida, a qual recebe os 

valores descontados do contracheque do autor. Portanto, sendo ela a 

prestadora dos serviços, evidenciada está a sua responsabilidade pelos 

danos causados ao consumidor. Restou evidenciado nos autos que o 

autor teve incluído em sua fatura de cartão de crédito valores de compras 

que alega não ter feito. Diante da contestação dos valores lançados na 

fatura, era ônus da demandada demonstrar minimamente a origem dos 

lançamentos, prova que não veio aos autos. Ainda que se admita que o 

autor, ao notar os lançamentos indevidos em sua fatura, não tenha 

adotado as medidas de segurança previstas em um contrato de adesão, a 

ré tinha plenas condições de demonstrar, ainda que minimamente, a origem 

de cada lançamento. Somente assim, poderia haver a análise da culpa 

concorrente do consumidor e eventual exclusão de responsabilidade em 

relação à ré. A ausência de provas a respeito da origem dos débitos 

permite a conclusão que os lançamentos foram indevidos e que, diante do 

pagamento realizado por desconto em folha de pagamento, impõe-se o 

dever de ressarcir os valores cobrados e pagos indevidamente, nos 

termos do art. 42, § único do CDC. Não há que se falar em mero dissabor 

quando uma pessoa tem parte de seu salário descontado indevidamente 

por débitos que não deu origem, comprometendo seu sustento de forma 

considerável. Ainda, a requerida age com descaso e desrespeito com o 

consumidor ao resistir em encontrar uma solução para o impasse, seja no 

âmbito administrativo, seja no âmbito jurídico. O quantum arbitrado a título 

de danos morais, em R$2.500,00, que não comporta minoração, pois 

adequado aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em 

casos análogos. Ademais, é condizente com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mínimo para atingir o caráter 

pedagógico e punitivo. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004814166, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 27/06/2014) Evidente que a cobrança de valores 

indevidos é fato que configura lesão extra-patrimonial, capaz de gerar a 

condenação por dano moral. Constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o que imperioso o atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, inclusive pelo fato 

que, bem como o como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, a Reclamada OI S/A a pagar a 

quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por danos 

morais ocasionados a Reclamante LAURA MARIA OLIVEIRA SANTOS, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) 

MANTENHO os efeitos de tutela tornando-os definitivos. c) DECLARO 

inexistente as faturas do plano de TV a partir do mês de outubro de 2016, 

devendo a reclamada cancelar os serviços sem nenhum custo para a 

autora, caso ainda não tenha feito. Sob pena de multa de R$200,00 

(duzentos reais) ao limite de R$3.000,00 (três mil reais). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010999-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO RODRIGUES CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010999-85.2017.811.0004 Pólo ativo: JOAO BOSCO 

RODRIGUES CARNEIRO Pólo passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. DO MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 
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discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito no estado do processo, a teor 355, I, do 

Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante 

a produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora alega 

em resumo que anteriormente já ingressou com uma ação contra a 

demandada por alteração unilateral de plano do autor, e que mesmo após 

determinações legais, o reu novamente alterou a linha pré-paga do autor, 

cobrando valores absurdamente altos, e ainda efetua cobrança de jogos e 

informações que não foram cadastradas pelo autor. A Reclamada na 

contestação, alega que os valores das faturas estão corretos, tendo em 

vista que é excedentes do plano, pugnando pela improcedência da inicial. 

Pois bem, em que pese as alegações da reclamada, verifico que o autor 

não discute valores na fatura, tendo em vista que sua alegação é 

justamente que a cobrança de faturas é indevida, pois não autorizou a 

reclamada alterar sua linha para o plano pós-pago. Com efeito, evidente a 

falha na prestação do serviço da reclamada que além de alterar a linha 

sem autorização do autor, efetua cobranças indevidas de jogos e noticias 

em desfavor do autor. 3.1. DANOS MORAIS No que tange ao pedido de 

reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que teve sua linha cancelada indevidamente pela 

Reclamada, necessitando recorrer ao judiciário para ver seu direito 

amparado. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal 

artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, o 

Reclamado CLARO S.A.. a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil 

reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante JOAO BOSCO RODRIGUES CARNEIRO valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 

do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Avila Vasconcelos 

Juiza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO BARRA DO 

GARÇAS - MT, 10 de janeiro de 2018 O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade de advogado da 

parte executada para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias. Processo: 1000721-47.2017.8.11.0004; Parte Autora: REQUERENTE: 

IRACILDA PEREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CELIA GAMA CARVALHO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, 

SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 

TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE MARCELO DOS SANTOS QUEIROZ OAB - MT22580/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R M CONSTRUCOES ELETRICAS TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FILIPE MARCELO DOS SANTOS QUEIROZ - 

MT22580/O para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 04/04/2018 Hora: 14:00 (Horario de MT) , sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011036-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PASSOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO AILTON DA CUNHA OAB - GO39787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio do seu advogado, MARIO AILTON DA 

CUNHA - GO39787, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 03/10/2017 Hora: 09:00/MT, sob pena de contumácia 

e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011036-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PASSOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO AILTON DA CUNHA OAB - GO39787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

1. Relatório dispensado a teor do que preconiza o art. 38 da Lei 

9.099/1995. 2. In casu, verifica-se que a parte promovente, embora 
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devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível em tempo hábil da sua 

ausência. Com efeito, não comparecendo a parte requerente a qualquer 

das audiências no âmbito dos juizados especiais, o processo deve ser 

extinto, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Destarte, sendo o 

processo extinto com base no art. 51, I, da Lei 9.099/1995 a parte 

reclamante deve ser condenada ao pagamento das custas processuais, 

conforme se extrai da inteligência do enunciado 28 do Fonaje, in verbis: 

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. 

Incontroverso que se a parte autora demonstrar a sua impossibilidade de 

comparecer a audiência de conciliação, o magistrado deve acatar o 

requerimento e determinar que seja designada nova sessão, o que não 

ocorreu no caso em tela, porquanto, não houve a efetiva comprovação 

decorrente da força maior, sendo medida que se impõe a extinção da 

ação. Aliás este é o entendimento recente da Turma Recursal do Estado 

de Mato Grosso, verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA 

PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: A parte Promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência em 

tempo hábil. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Acrescento, 

ainda, que o fato da parte recorrente se declarar pobre na forma da lei 

não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento das custas 

processuais. Não tendo ela comparecido à sessão de conciliação sem 

apresentar qualquer justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a 

extinção do processo com fundamento no artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, 

conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais. Pelo 

exposto, nego provimento ao recurso. Arcará a parte recorrente com o 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade jurídica de custeio das 

despesas do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da 

prescrição. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 357619220128110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2016, Publicado no DJE 

19/04/2016) 5. Frente ao exposto, consubstanciado no art. 51, I, da Lei 

9.099/1995, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Por 

consectário, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. 6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 7. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 8. 

Expeça-se o necessário. 9. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECY SOUZA DE MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000341-24.2017.811.0004 Pólo Ativo: WALDECY SOUZA DE 

MORAES DOS SANTOS Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 
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fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não 

houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou materiais. 

Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). As demandas 

propostas em massa retiram o critério da espontaneidade o que faz com 

que o instituto reparador seja desvirtuado. Ressalte-se que isso não quer 

dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas quando a 

parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira 

mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que alega, não 

sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta falta de 

provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 17 de 

Outubro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE GUIMARAES DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não 

houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou materiais. 

Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 
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os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). As demandas 

propostas em massa retiram o critério da espontaneidade o que faz com 

que o instituto reparador seja desvirtuado. Ressalte-se que isso não quer 

dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas quando a 

parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira 

mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que alega, não 

sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta falta de 

provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 17 de 

Outubro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GESSE DIAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não 

houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou materiais. 

Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). As demandas 

propostas em massa retiram o critério da espontaneidade o que faz com 

que o instituto reparador seja desvirtuado. Ressalte-se que isso não quer 

dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas quando a 

parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira 

mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que alega, não 

sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta falta de 

provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 17 de 

Outubro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DELBONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não 

houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou materiais. 

Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). As demandas 

propostas em massa retiram o critério da espontaneidade o que faz com 

que o instituto reparador seja desvirtuado. Ressalte-se que isso não quer 

dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas quando a 

parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira 

mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que alega, não 

sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta falta de 

provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 17 de 

Outubro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SCHARLES MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não 

houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou materiais. 

Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 
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Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). As demandas 

propostas em massa retiram o critério da espontaneidade o que faz com 

que o instituto reparador seja desvirtuado. Ressalte-se que isso não quer 

dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas quando a 

parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira 

mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que alega, não 

sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta falta de 

provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 17 de 

Outubro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não 

houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou materiais. 

Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). As demandas 

propostas em massa retiram o critério da espontaneidade o que faz com 

que o instituto reparador seja desvirtuado. Ressalte-se que isso não quer 

dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas quando a 

parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira 

mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que alega, não 

sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta falta de 

provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 17 de 

Outubro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não 

houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou materiais. 
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Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). As demandas 

propostas em massa retiram o critério da espontaneidade o que faz com 

que o instituto reparador seja desvirtuado. Ressalte-se que isso não quer 

dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas quando a 

parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira 

mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que alega, não 

sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta falta de 

provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 17 de 

Outubro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MENDES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não 

houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou materiais. 

Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). As demandas 

propostas em massa retiram o critério da espontaneidade o que faz com 

que o instituto reparador seja desvirtuado. Ressalte-se que isso não quer 

dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas quando a 

parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira 

mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que alega, não 

sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta falta de 

provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 17 de 
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Outubro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000469-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO BRASIL COMERCIO EIRELI - ME (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ DARIO DE OLIVEIRA OAB - GO13226 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE SILVA RODRIGUES-ME - ME (DEPRECADO)

 

1. A presente carta precatória foi expedida pela Justiça Comum Estadual, 

de tal sorte que seu cumprimento deve ser realizado perante uma das 

varas cíveis desta comarca, eis porque, DETERMINO que sejam extraídas 

cópias dos presentes autos e remetidas ao cartório distribuidor, 

promovendo às baixas e anotações pertinentes. 2. Expeça-se ofício ao 

juízo deprecante informando-o da presente decisão. 3. Intime-se. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001941-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - MT0013741A-O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

20/02/2018 Hora: 15:00 /mt, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001944-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARDOSO DE MORAES OAB - MT0015294A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - MT0014992S, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 20/02/2018 Hora: 16:00 - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 20/02/2018 Hora: 16:00 , sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001944-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARDOSO DE MORAES OAB - MT0015294A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RAFAEL CARDOSO DE MORAES - MT0015294A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

20/02/2018 Hora: 16:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012078-41.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PIRES DE OLIVEIRA NETA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BATISTA DE VASCONCELOS OAB - MT0006259A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMI ALVES FEITOSA (EXECUTADO)

 

1. Intime a parte exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste quanto a possibilidade de adjudicação do bem outrora 

bloqueado nestes autos. Assim sendo, se porventura a exequente 

demonstrar o interesse, desde já, DEFIRO a adjudicação, determinando a 

intimação do exequente/adjudicante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o valor do débito atualizado e, em igual prazo, deposite a 

diferença entre aquele valor e o valor do bem, se houver. 2. Após, 

lavre-se o auto de adjudicação (art. 877 do CPC), intimando-se tão 

somente a parte exequente pessoalmente ou na pessoa de seu defensor 

constituído, para assiná-lo no prazo de quarenta e oito horas. 3. Não 

encontrando o bem, intime-se o depositário para entregá-lo no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, ou para que deposite em juízo o valor equivalente 

em dinheiro, sob pena de não fazendo, reputar-se ato atentatório à 

dignidade da justiça, podendo incidir em multa de até 20% (vinte por cento) 

do valor atualizado do débito em execução, nos termos do art. 774 do 

Código de Processo Civil. 4. Não pretendendo a adjudicação, intime-se o 

exequente para fins do art. 880, do CPC, podendo requerer a alienação 

particular do bem penhorado. 5. Não requerida a alienação e não realizada 

a alienação particular, encaminhe-se o bem penhorado à leilão/praça. Para 

tanto, designe-se duas datas distintas para a realização da hasta pública, 

observando-se o intervalo de 10 (dez) dias entre as datas e marcando-se 

no mesmo horário. 6. Expeça-se edital, afixando-o no átrio d fórum, 

ficando dispensada sua publicação, nos termos no artigo 52, inciso VIII, da 

Lei 9.099/95. 7. Intimem-se para esses atos o devedor por intermédio de 

seu procurador ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por 

meio de mandado, e eventuais credores hipotecários, ao menos 5 (cinco) 

dias antes do 1º leilão/praça (art. 889 do CPC). 8. Em sendo negativo(a) 

o(a) 1° leilão/praça, realize-se o 2°, ocasião em que os bens nos autos 

penhorados poderão ser arrematados pelo valor mínimo de 60% do 

correspondente ao da avaliação (art. 891 e 899, CPC). 9. Expeça-se o 

necessário, observando-se o disposto no artigo 686 e seguintes do 

Código de Processo Civil. 10. Finda a praça ou o leilão sem lançador, 

aguarde-se em cartório, 10 (dez) dias, a manifestação da parte exequente 

e, caso não haja, intime-se para requerer o que de direito, em 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção, conforme disposto no art. 53, § 4°, da Lei 

9.099/95. 11. Intime-se. 12. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001946-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BATISTA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 20/02/2018 

Hora: 16:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1001454-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CIGA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON GALVAO ARAUJO OAB - SP125909 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON DE LIMA SANTOS (DEPRECADO)

 

1. A presente carta precatória foi expedida pela Justiça Comum Estadual, 

de tal sorte que seu cumprimento deve ser realizado perante uma das 

varas cíveis desta comarca e não junto a este juizado especial, eis 

porque, DETERMINO que sejam extraídas cópias dos presentes autos e 

remetidas ao cartório distribuidor, promovendo às baixas e anotações 

pertinentes. 2. Expeça-se ofício ao juízo deprecante informando-o da 

presente decisão. 3. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 395 de 1523



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011337-93.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ENES PINTO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ESTADO DE GOIÁS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN FARIAS TAVARES OAB - GO0023296A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011337-93.2016.811.0004 Pólo Ativo: JOÃO ENES PINTO 

RIBEIRO Pólo Passivo: ESTADO DE GOIAS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde suscita a parte 

autora que teve seu nome protestado indevidamente, tendo em vista que 

transferiu seu veiculo em 20.06.2012, não cabendo a ele o pagamento dos 

débitos incidentes no veiculo em questão. Na contestação, a reclamada 

impugna genericamente os fatos iniciais, aduzindo que os lançamento dos 

débitos é feito com as informações fornecidas pelo Detran, de modo que é 

ilegítimo para figurar no pólo passivo. Pois bem, em que pese as alegações 

das Reclamadas, verifico que se o autor comprova a transferência do 

veiculo em 2012, não justificando a negativação do seu nome no ano de 

2016. Dessa forma, evidente a falha da prestação do serviço da 

Reclamada que protestaram indevidamente o nome da parte autora. 

Entendo que a obrigação de retirar o nome do protesto é do devedor, 

desde que o mesmo tenha sido realizado de forma licita, no caso, sendo 

indevida negativação, não há como transferir essa obrigação ao autor. 

3.1. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a titulo de 

dano moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral 

ao Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que as 

cobranças indevidas geram aborrecimentos diversos de mero 

dissabor,uma vez que frustram a relação de consumo e confiança entre a 

promovente e a Promovida. Comprovada a inexistência de relação jurídica 

entre as partes, resta cristalino que a inscrição do nome da parte autora 

no cartório pelas requeridas foi indevido e irregular. O dano moral 

decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro de 

maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral independentemente 

da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais. Sobre o 

assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA FIXA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO EM 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO, A 

ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO VALOR INDENIZATÓRIO 

PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO ADESIVO. Restou 

incontroversa a ocorrência da negativação do nome da autora em serviço 

de proteção ao crédito, providência que se mostrou indevida, ante a 

constatação de que não havia débito pendente. O dano moral se 

apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, ensejando o 

direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a fixação do valor 

indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a partir da prolação 

da sentença e acrescido de juros de mora a contar da citação. (TJ-SP - 

APL: 129595820108260032 SP 0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: 

Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 31/07/2012, 31ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada 

a responsabilidade na conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é 

dever e risco profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e 

segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão 

a parte ré quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois 

não houve ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter 

negativado INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao 

SPC/SERASA/CARTÓRIO, já é suficiente para configurar o dano moral, 

pois é pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de 

prova, bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o 

dano moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o 

assunto: DANO MORAL - NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO 

EFETIVO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A 

indevida inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida 

inexistente, configura ilícito indenizável. 2. A condenação por dano moral 

independe de prova do prejuízo efetivo, por estar relacionado com a 

afetação do estado de espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio 

imaterial, haja vista a repercussão negativa derivada da injusta inclusão de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, 

o julgador deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e 

as possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor 

exagerado, a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para 

coibir novas ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: 

Guilherme Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, 

Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) A Turma Recursal de 

Mato Grosso também tem entendimento nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não 
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restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) 

CONDENAR, a Reclamada ESTADO DE GOIAS, a pagar a quantia de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante JOÃO ENES PINTO RIBEIRO, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da 

presente sentença, DECLARO inexistente o debito em discussão neste 

processo., devendo ser oficiado os órgãos SPC/SERASA para a retirada 

do nome do autor, no prazo de 10 (dez) dias sob pena de multa de 

R$200,00 ao limite de R$2.000,00. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 8011337-93.2016.811.0004 Pólo Ativo: JOÃO ENES PINTO 

RIBEIRO Pólo Passivo: ESTADO DE GOIAS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde suscita a parte 

autora que teve seu nome protestado indevidamente, tendo em vista que 

transferiu seu veiculo em 20.06.2012, não cabendo a ele o pagamento dos 

débitos incidentes no veiculo em questão. Na contestação, a reclamada 

impugna genericamente os fatos iniciais, aduzindo que os lançamento dos 

débitos é feito com as informações fornecidas pelo Detran, de modo que é 

ilegítimo para figurar no pólo passivo. Pois bem, em que pese as alegações 

das Reclamadas, verifico que se o autor comprova a transferência do 

veiculo em 2012, não justificando a negativação do seu nome no ano de 

2016. Dessa forma, evidente a falha da prestação do serviço da 

Reclamada que protestaram indevidamente o nome da parte autora. 

Entendo que a obrigação de retirar o nome do protesto é do devedor, 

desde que o mesmo tenha sido realizado de forma licita, no caso, sendo 

indevida negativação, não há como transferir essa obrigação ao autor. 

3.1. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a titulo de 

dano moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral 

ao Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que as 

cobranças indevidas geram aborrecimentos diversos de mero 

dissabor,uma vez que frustram a relação de consumo e confiança entre a 

promovente e a Promovida. Comprovada a inexistência de relação jurídica 

entre as partes, resta cristalino que a inscrição do nome da parte autora 

no cartório pelas requeridas foi indevido e irregular. O dano moral 

decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro de 

maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral independentemente 

da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais. Sobre o 

assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA FIXA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO EM 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO, A 

ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO VALOR INDENIZATÓRIO 

PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO ADESIVO. Restou 

incontroversa a ocorrência da negativação do nome da autora em serviço 

de proteção ao crédito, providência que se mostrou indevida, ante a 

constatação de que não havia débito pendente. O dano moral se 

apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, ensejando o 

direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a fixação do valor 

indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a partir da prolação 

da sentença e acrescido de juros de mora a contar da citação. (TJ-SP - 

APL: 129595820108260032 SP 0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: 

Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 31/07/2012, 31ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada 

a responsabilidade na conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é 

dever e risco profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e 

segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão 

a parte ré quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois 

não houve ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter 

negativado INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao 

SPC/SERASA/CARTÓRIO, já é suficiente para configurar o dano moral, 

pois é pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de 

prova, bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o 

dano moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o 

assunto: DANO MORAL - NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO 

EFETIVO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A 

indevida inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida 

inexistente, configura ilícito indenizável. 2. A condenação por dano moral 

independe de prova do prejuízo efetivo, por estar relacionado com a 

afetação do estado de espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio 

imaterial, haja vista a repercussão negativa derivada da injusta inclusão de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, 

o julgador deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e 

as possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor 

exagerado, a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para 

coibir novas ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: 
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Guilherme Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, 

Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) A Turma Recursal de 

Mato Grosso também tem entendimento nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não 

restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) 

CONDENAR, a Reclamada ESTADO DE GOIAS, a pagar a quantia de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante JOÃO ENES PINTO RIBEIRO, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da 

presente sentença, DECLARO inexistente o debito em discussão neste 

processo., devendo ser oficiado os órgãos SPC/SERASA para a retirada 

do nome do autor, no prazo de 10 (dez) dias sob pena de multa de 

R$200,00 ao limite de R$2.000,00. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001947-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARQUIMEDES BARBOSA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT0003056A, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 20/02/2018 Hora: 16:40 - Juizado Especial de Barra do Garças 

/MT , sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001947-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARQUIMEDES BARBOSA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 20/02/2018 

Hora: 16:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001952-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILTON COSTA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O, PAULO 

ANTONIO GUERRA - MT16276/O para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 06/02/2018 Hora: 15:40 , Juizado 

Especial de Barra do Garças , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001948-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSE BENTO DE RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSE BENTO DE RESENDE OAB - MT12978/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR COELHO DE JESUS (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LARISSE BENTO DE RESENDE - MT12978/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 21/02/2018 

Hora: 14:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001950-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BARBOSA DE SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 21/02/2018 Hora: 14:40//MTSob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001956-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BORGES MACENA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 21/02/2018 Hora: 15:20 /mt , sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001960-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUERLANE CANDIDA ATAIDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO OAB - MT0009707S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LASCH (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO - MT0009707S 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

23/02/2018 Hora: 12:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011609-92.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CYNTHIA MARIA FERREIRA ATALLAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ATALLAH OAB - MT18558/O (ADVOGADO)

RAUL DARCI DOLZAN OAB - MT0002496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 Certidão de 

Tempestividade, Preparo Recursal e Intimação Processo n. 

8011609-92.2013.8.11.0004 Certifico que o Recurso Inominado foi 

interposto tempestivamente. Certifico ainda que as Custas Recursais 

foram devidamente recolhidas. Neste ato, intimo a parte promovente para 

apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado, no prazo de 10 dias. 

BARRA DO GARÇAS, 10 de janeiro de 2018 JOSÉ FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor Judiciário (Assinado eletronicamente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001961-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO LUZ IGLESIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARÇAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES - MT0021665A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

23/02/2018 Hora: 12:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010289-02.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE DE SOUSA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA FERREIRA DE SENA OAB - MT17339/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 523, jungido com os princípios 

orientadores da celeridade e da informalidade, que seja elaborado pelo 

Cartório Distribuidor desta Comarca o demonstrativo de débito atualizado 

para dar continuidade a prestação jurisdicional na via da execução. 2- 

Logo após a concretização do ato acima, DETERMINO, em conformidade 

com o 513, seja intimada a parte Ré para no prazo previsto no art. 523, ou 

seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação 

sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por 

cento) do montante cobrado. 3- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a 

parte requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio dos sistemas on-line. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010424-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HIRVING DA SILVA MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

1. DEFIRO o requerimento formulado pela parte autora inserto no ID 

9065362. Proceda conforme postulado. 2. Após, ante a inércia da parte 

autora em requerer o cumprimento de sentença, arquive-se mediante as 

baixas e anotações necessárias. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. 

5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1002032-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIJANE BARROS MARTINS - ME (REQUERIDO)

ILDEFONSO GONCALVES SILVA (REQUERIDO)

 

1. A presente carta precatória foi expedida pela Justiça Comum Estadual, 
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de tal sorte que seu cumprimento deve ser realizado perante uma das 

varas cíveis desta comarca e não junto a este juizado especial, eis 

porque, DETERMINO que sejam extraídas cópias dos presentes autos e 

remetidas ao cartório distribuidor, promovendo às baixas e anotações 

pertinentes. 2. Expeça-se ofício ao juízo deprecante informando-o da 

presente decisão. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001964-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS NOGUEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - 

MT20812/O, GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - MT21691/Opara que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 23/02/2018 Hora: 13:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1002040-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIJANE BARROS MARTINS - ME (REQUERIDO)

 

1. A presente carta precatória foi expedida pela Justiça Comum Estadual, 

de tal sorte que seu cumprimento deve ser realizado perante uma das 

varas cíveis desta comarca e não junto a este juizado especial, eis 

porque, DETERMINO que sejam extraídas cópias dos presentes autos e 

remetidas ao cartório distribuidor, promovendo às baixas e anotações 

pertinentes. 2. Expeça-se ofício ao juízo deprecante informando-o da 

presente decisão. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001963-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY MARCIO RODRIGUES VERRONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - 

MT20812/O, GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - MT21691/O, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

23/02/2018 Hora: 13:00 /MT, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012142-56.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT0015250S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIRA RAMALHO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - 

MT0015250S-A para que compareça à secretaria do Juizado Especial de 

Barra do Garças, no prazo de 15 dias, para assinatura do Auto de 

Adjudicação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001968-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA OAB - MT20521/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - 

MT20521/O para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 23/02/2018 Hora: 15:40 /MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001973-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDY DAIANY MOURA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

26/02/2018 Hora: 12:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001808-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIO SILVA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVALDO PEREIRA DA SILVA OAB - MT12552/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO NEY GAIVA

 

1- A petição inicial não está devidamente instruída com comprovante de 

endereço em nome da parte requerente. Deste modo, concedo o prazo de 

15 (quinze) dias para que a parte demandante emende a inaugural 

sanando os vícios existentes, juntando aos autos a respectiva evidência 

comprovativa, sob pena de ser indeferida. 2- DETERMINO a imediata 

suspensão da audiência de conciliação eventualmente aprazada. 3- 

Intime-se. 4- Após, faça os autos conclusos para análise de antecipação 

de tutela. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011111-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILDERI GOMES DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANY BATISTA DE SOUSA (EXECUTADO)

 

1. Após a certidão negativa do oficial de justiça, a parte exequente pugnou 

pela utilização do sistema INFOJUD com o escopo de encontrar o atual 

endereço do executado, contudo não restou demonstrado nos autos que 

o exequente exauriu todas as possibilidades de tentar encontrar tal 

endereço, bem como atento ao fato de que tal diligência compete ao 

exequente e não deve ser transferida ao Poder Judiciário, eis porque, com 

fulcro no princípio da colaboração das partes, INDEFIRO indigitado 

requerimento. 2. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, indique o correto endereço da parte executada, sob pena 
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de extinção. 3. Ultrapassado o aludido prazo, faça conclusos. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001978-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CAETANO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - MT0013741A-O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

26/02/2018 Hora: 13:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012458-59.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON PARREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

1- Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela reclamada, sob o 

fundamento de omissão de homologação de sentença elaborada pelo juiz 

leigo, colimando sua retificação. 2- É o relatório. Decido. 3- Diante da 

presença dos pressupostos de admissibilidade, já que opostos 

tempestivamente e por quem detém representação processual, CONHEÇO 

dos embargos de declaração. 4- Em continuidade ao feito, uma simples 

olhadela para o recurso denota seu flagrante equívoco, vez que não há 

omissão, contradição ou obscuridade na sentença embargada, não 

restando presentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC, o qual 

prescreve: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.“ 5- Acerca do tema, o renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona mencionando que: “Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) 6- É certo que em 

algumas hipóteses, se eventualmente a premissa em que se lastreou o 

julgado for corrigida, naturalmente pode ocorrer modificação da decisão 

embargada, todavia, no caso em tela a “omissão” aventada pela parte 

embargante não existe, vez que uma vez assinada digitalmente pelo juiz 

togado, inequívoca sua apreciação e consequente homologação do 

projeto de sentença elaborado por juiz leigo. 7- Desta forma, NÃO 

CONHEÇO dos embargos em apreço, vez que inexistente a omissão 

aventada pela embargante tendo em vista a homologação da sentença 

subscrita pelo juiz leigo a partir da assinatura digital do juiz togado. 8- 

DETERMINO à Secretaria que providencie a certificação e ainda os demais 

atos ordinatórios de sua responsabilidade, ainda pendentes nos autos. 9- 

Intime-se. 10- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE FELIX SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000747-45.2017.811.0004 Pólo Ativo: JAQUELINE FELIX SOUSA 

Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos e contrato que comprovam a origem da divida. Pois bem, em 

analise aos documentos constantes no processo, ainda que possivel a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo.. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DO ATO ATENTATORIO Com 

efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de Processo Civil, em seus 

inciso I e IV, que são deveres das partes e seus procurados, expor os 

fatos de acordo com a verdade, bem como não praticar qualquer inovação 

ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação de multa em decorrência do 

ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). Dessa forma, entendo 

pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa 

em decorrência do ato atentatório praticado pela parte autora e seu 

advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 
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CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a parte autora, juntamente com 

seu procurador ao pagamento de multa de 2%(dois por cento) do valor da 

causa, em decorrência do ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não 

houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou materiais. 

Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). As demandas 

propostas em massa retiram o critério da espontaneidade o que faz com 

que o instituto reparador seja desvirtuado. Ressalte-se que isso não quer 

dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas quando a 

parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira 

mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que alega, não 

sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta falta de 

provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 17 de 

Outubro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001032-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TRINDADE ALVES DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que a parte promovente desistiu. Inicialmente 

convém frisar que a desistência nesta esfera é inoponível, privilegiando o 

interesse de agir e autonomia da vontade do autor, em contrapartida da 

simplicidade das causas, e por isso independe da anuência da outra parte. 

Esse é o estampado no enunciado do FONAJE que se arrola: ENUNCIADO 

90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ). Confirma a assertiva a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. DESISTÊNCIA. DISPENSA DE ANUÊNCIA DO RÉU. ENUNCIADO Nº 90 

DO FONAJE. EXTINÇÃO DE FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1 - 

ACÓRDÃO ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 

46 DA LEI 9.099 /1995 E ART. 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO 

INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E 

TEMPESTIVO. 2 - DESISTÊNCIA DO PEDIDO, SEM ANUÊNCIA DO RÉU. 

ENUNCIADO Nº 90 DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - FONAJE: "A DESISTÊNCIA DO AUTOR, MESMO SEM ANUÊNCIA 

DO RÉU JÁ CITADO, IMPLICARÁ NA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, AINDA QUE TAL ATO SE DÊ EM AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO". NO PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS NÃO SE APLICA A NORMA INSCULPIDA NO ART. 267 , § 4º , 

DO CPC , QUE EXIGE ANUÊNCIA DO RÉU PARA DESISTÊNCIA DA AÇÃO 

QUANDO JÁ OFERECIDA RESPOSTA. PRECEDENTES DESTA TURMA 

(ACÓRDÃO N.633984, 20120110613993ACJ, RELATOR: ISABEL PINTO, 2ª 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, 

DATA DE JULGAMENTO: 09/10/2012, PUBLICADO NO DJE: 19/11/2012. 

PÁG.: 366). 3 - RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. ((Apelacao 

C ive l  do  Ju izado Espec ia l  ACJ  20120710232749  DF 

0023274-83.2012.8.07.0007 (TJ-DF)).  Anote-se,  a inda,  que 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 
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independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária e 

não incide nas circunstâncias em que há regramento específico na 

referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o art. 267, §1º, 

do citado Diploma processual, o qual exige a intimação pessoal das partes 

para que seja extinto o processo por abandono da causa. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que a situação atual do presente 

processo permite a extinção com fundamento nos dispositivos 

retrocitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, 

promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Que seja revogado 

os efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. 

Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 

40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 17 de Outubro de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001054-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANE OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que a parte promovente desistiu. Inicialmente 

convém frisar que a desistência nesta esfera é inoponível, privilegiando o 

interesse de agir e autonomia da vontade do autor, em contrapartida da 

simplicidade das causas, e por isso independe da anuência da outra parte. 

Esse é o estampado no enunciado do FONAJE que se arrola: ENUNCIADO 

90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ). Confirma a assertiva a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. DESISTÊNCIA. DISPENSA DE ANUÊNCIA DO RÉU. ENUNCIADO Nº 90 

DO FONAJE. EXTINÇÃO DE FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1 - 

ACÓRDÃO ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 

46 DA LEI 9.099 /1995 E ART. 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO 

INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E 

TEMPESTIVO. 2 - DESISTÊNCIA DO PEDIDO, SEM ANUÊNCIA DO RÉU. 

ENUNCIADO Nº 90 DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - FONAJE: "A DESISTÊNCIA DO AUTOR, MESMO SEM ANUÊNCIA 

DO RÉU JÁ CITADO, IMPLICARÁ NA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, AINDA QUE TAL ATO SE DÊ EM AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO". NO PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS NÃO SE APLICA A NORMA INSCULPIDA NO ART. 267 , § 4º , 

DO CPC , QUE EXIGE ANUÊNCIA DO RÉU PARA DESISTÊNCIA DA AÇÃO 

QUANDO JÁ OFERECIDA RESPOSTA. PRECEDENTES DESTA TURMA 

(ACÓRDÃO N.633984, 20120110613993ACJ, RELATOR: ISABEL PINTO, 2ª 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, 

DATA DE JULGAMENTO: 09/10/2012, PUBLICADO NO DJE: 19/11/2012. 

PÁG.: 366). 3 - RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. ((Apelacao 

C ive l  do  Ju izado Espec ia l  ACJ  20120710232749  DF 

0023274-83.2012.8.07.0007 (TJ-DF)).  Anote-se,  a inda,  que 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária e 

não incide nas circunstâncias em que há regramento específico na 

referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o art. 267, §1º, 

do citado Diploma processual, o qual exige a intimação pessoal das partes 

para que seja extinto o processo por abandono da causa. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que a situação atual do presente 

processo permite a extinção com fundamento nos dispositivos 

retrocitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, 

promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Que seja revogado 

os efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. 

Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 

40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 17 de Outubro de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001048-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DOS SANTOS LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que a parte promovente desistiu. Inicialmente 

convém frisar que a desistência nesta esfera é inoponível, privilegiando o 

interesse de agir e autonomia da vontade do autor, em contrapartida da 

simplicidade das causas, e por isso independe da anuência da outra parte. 

Esse é o estampado no enunciado do FONAJE que se arrola: ENUNCIADO 

90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ). Confirma a assertiva a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. DESISTÊNCIA. DISPENSA DE ANUÊNCIA DO RÉU. ENUNCIADO Nº 90 

DO FONAJE. EXTINÇÃO DE FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1 - 

ACÓRDÃO ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 

46 DA LEI 9.099 /1995 E ART. 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO 

INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E 

TEMPESTIVO. 2 - DESISTÊNCIA DO PEDIDO, SEM ANUÊNCIA DO RÉU. 

ENUNCIADO Nº 90 DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - FONAJE: "A DESISTÊNCIA DO AUTOR, MESMO SEM ANUÊNCIA 

DO RÉU JÁ CITADO, IMPLICARÁ NA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, AINDA QUE TAL ATO SE DÊ EM AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO". NO PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS NÃO SE APLICA A NORMA INSCULPIDA NO ART. 267 , § 4º , 

DO CPC , QUE EXIGE ANUÊNCIA DO RÉU PARA DESISTÊNCIA DA AÇÃO 

QUANDO JÁ OFERECIDA RESPOSTA. PRECEDENTES DESTA TURMA 

(ACÓRDÃO N.633984, 20120110613993ACJ, RELATOR: ISABEL PINTO, 2ª 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, 

DATA DE JULGAMENTO: 09/10/2012, PUBLICADO NO DJE: 19/11/2012. 

PÁG.: 366). 3 - RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. ((Apelacao 

C ive l  do  Ju izado Espec ia l  ACJ  20120710232749  DF 

0023274-83.2012.8.07.0007 (TJ-DF)).  Anote-se,  a inda,  que 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária e 

não incide nas circunstâncias em que há regramento específico na 

referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o art. 267, §1º, 

do citado Diploma processual, o qual exige a intimação pessoal das partes 

para que seja extinto o processo por abandono da causa. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que a situação atual do presente 
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processo permite a extinção com fundamento nos dispositivos 

retrocitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, 

promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Que seja revogado 

os efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. 

Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 

40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 17 de Outubro de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001040-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DUARTE PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que a parte promovente desistiu. Inicialmente 

convém frisar que a desistência nesta esfera é inoponível, privilegiando o 

interesse de agir e autonomia da vontade do autor, em contrapartida da 

simplicidade das causas, e por isso independe da anuência da outra parte. 

Esse é o estampado no enunciado do FONAJE que se arrola: ENUNCIADO 

90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ). Confirma a assertiva a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. DESISTÊNCIA. DISPENSA DE ANUÊNCIA DO RÉU. ENUNCIADO Nº 90 

DO FONAJE. EXTINÇÃO DE FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1 - 

ACÓRDÃO ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 

46 DA LEI 9.099 /1995 E ART. 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO 

INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E 

TEMPESTIVO. 2 - DESISTÊNCIA DO PEDIDO, SEM ANUÊNCIA DO RÉU. 

ENUNCIADO Nº 90 DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - FONAJE: "A DESISTÊNCIA DO AUTOR, MESMO SEM ANUÊNCIA 

DO RÉU JÁ CITADO, IMPLICARÁ NA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, AINDA QUE TAL ATO SE DÊ EM AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO". NO PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS NÃO SE APLICA A NORMA INSCULPIDA NO ART. 267 , § 4º , 

DO CPC , QUE EXIGE ANUÊNCIA DO RÉU PARA DESISTÊNCIA DA AÇÃO 

QUANDO JÁ OFERECIDA RESPOSTA. PRECEDENTES DESTA TURMA 

(ACÓRDÃO N.633984, 20120110613993ACJ, RELATOR: ISABEL PINTO, 2ª 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, 

DATA DE JULGAMENTO: 09/10/2012, PUBLICADO NO DJE: 19/11/2012. 

PÁG.: 366). 3 - RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. ((Apelacao 

C ive l  do  Ju izado Espec ia l  ACJ  20120710232749  DF 

0023274-83.2012.8.07.0007 (TJ-DF)).  Anote-se,  a inda,  que 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária e 

não incide nas circunstâncias em que há regramento específico na 

referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o art. 267, §1º, 

do citado Diploma processual, o qual exige a intimação pessoal das partes 

para que seja extinto o processo por abandono da causa. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que a situação atual do presente 

processo permite a extinção com fundamento nos dispositivos 

retrocitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, 

promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Que seja revogado 

os efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. 

Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 

40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 17 de Outubro de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001030-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VITALINA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que a parte promovente desistiu. Inicialmente 

convém frisar que a desistência nesta esfera é inoponível, privilegiando o 

interesse de agir e autonomia da vontade do autor, em contrapartida da 

simplicidade das causas, e por isso independe da anuência da outra parte. 

Esse é o estampado no enunciado do FONAJE que se arrola: ENUNCIADO 

90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ). Confirma a assertiva a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. DESISTÊNCIA. DISPENSA DE ANUÊNCIA DO RÉU. ENUNCIADO Nº 90 

DO FONAJE. EXTINÇÃO DE FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1 - 

ACÓRDÃO ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 

46 DA LEI 9.099 /1995 E ART. 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO 

INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E 

TEMPESTIVO. 2 - DESISTÊNCIA DO PEDIDO, SEM ANUÊNCIA DO RÉU. 

ENUNCIADO Nº 90 DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - FONAJE: "A DESISTÊNCIA DO AUTOR, MESMO SEM ANUÊNCIA 

DO RÉU JÁ CITADO, IMPLICARÁ NA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, AINDA QUE TAL ATO SE DÊ EM AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO". NO PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS NÃO SE APLICA A NORMA INSCULPIDA NO ART. 267 , § 4º , 

DO CPC , QUE EXIGE ANUÊNCIA DO RÉU PARA DESISTÊNCIA DA AÇÃO 

QUANDO JÁ OFERECIDA RESPOSTA. PRECEDENTES DESTA TURMA 

(ACÓRDÃO N.633984, 20120110613993ACJ, RELATOR: ISABEL PINTO, 2ª 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, 

DATA DE JULGAMENTO: 09/10/2012, PUBLICADO NO DJE: 19/11/2012. 

PÁG.: 366). 3 - RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. ((Apelacao 

C ive l  do  Ju izado Espec ia l  ACJ  20120710232749  DF 

0023274-83.2012.8.07.0007 (TJ-DF)).  Anote-se,  a inda,  que 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária e 

não incide nas circunstâncias em que há regramento específico na 

referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o art. 267, §1º, 

do citado Diploma processual, o qual exige a intimação pessoal das partes 

para que seja extinto o processo por abandono da causa. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que a situação atual do presente 

processo permite a extinção com fundamento nos dispositivos 

retrocitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, 

promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Que seja revogado 

os efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. 

Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 

40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 17 de Outubro de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 
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Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO BARRA DO 

GARÇAS - MT, 11 de janeiro de 2018 O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade de advogado da 

parte requerida para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias. Processo: 1000723-17.2017.8.11.0004 Parte Autora: REQUERENTE: 

IRACILDA PEREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL OBSERVAÇÃO: O 

processo está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Atenciosamente. CELIA GAMA CARVALHO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR 

SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 TELEFONE: 

(66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MANDADO DE INTIMAÇÃO 

BARRA DO GARÇAS - MT, 11 de janeiro de 2018 O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do 

artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso 

I n o m i n a d o  n o  p r a z o  d e  1 0  ( d e z )  d i a s .  P r o c e s s o : 

1000722-32.2017.8.11.0004 Parte Autora: REQUERENTE: IRACILDA 

PEREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Atenciosamente. CELIA GAMA CARVALHO Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDINILSON NUNES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000736-16.2017.811.0004 Pólo ativo: EDINILSON NUNES 

CARVALHO Pólo passivo CLARO S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização moral, em que a parte autora alega que teve 

lançado indevidamente seu nome nos órgãos de restrição, visto que 

nunca contratou a reclamada. Na contestação, a Reclamada alega que 

inexiste dever de indenizar, apresentando telas sistêmicas, porem não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como 

contrato assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 
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que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$6.000,00 (seis 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o 

Reclamado CLARO S.A a pagar a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) à 

titulo de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

EDINILSON NUNES CARVALHO valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão 

nesse processo. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DE LURDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000738-83.2017.811.0004 Pólo ativo: JOSEFA DE LURDES DOS 

SANTOS Pólo passivo TELEFONICA BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização moral, em que a parte autora alega que teve 

lançado indevidamente seu nome nos órgãos de restrição, visto que 

nunca contratou a reclamada. Na contestação, a Reclamada alega que 

inexiste dever de indenizar, apresentando telas sistêmicas, porem não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como 

contrato assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 
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brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$6.000,00 (seis 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o 

Reclamado TELEFONICA BRASIL S.A a pagar a quantia de R$6.000,00 

(seis mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante JOSEFA DE LURDES DOS SANTOS valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 

do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da 

presente sentença, DECLARO inexistente a relação jurídica entre as 

partes, em discussão nesse processo. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA BERTIPALHA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO BARRA DO 

GARÇAS - MT, 11 de janeiro de 2018 O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 

42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado 

no prazo de 10 (dez) dias. Processo: 1000754-37.2017.8.11.0004 Parte 

Autora: REQUERENTE: BRUNA BERTIPALHA RODRIGUES Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Atenciosamente. CELIA GAMA CARVALHO Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR EURIPEDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000732-76.2017.811.0004 Pólo Ativo: ELISMAR EURIPEDES DA 

SILVA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou qualquer 

serviço com a Reclamada. Na contestação a Reclamada impugna 

genericamente as alegações iniciais, aduzindo que inexiste dever de 

indenizar, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem da divida. Destarte, conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, visto que a parte autora comprova a quitação do contrato. No 

que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, transcrevo a 

seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições, sendo que indevidamente o autor ingressou com uma 

ação para cada debito, devendo somente ser analisado o dano moral na 

mais antiga. Tal fato deve ser levado em apreço, haja vista que não há 

como se aplicar a Súmula 385 do STJ, porquanto as inscrições não se 

reputam legítimas, impedindo a indenização, posto que não é de 

conhecimento deste Juízo o julgamento de nenhum processo mencionado 

acima ratificando se devida ou não as outras inscrições. Nesse sentido: 
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RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO 

PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E A SÚMULA 385/STJ. 

AUSÊNCIA DE SILIMITUDE ENTRE AS HIPÓTESES. 1. A Súmula 385/STJ foi 

editada a partir de precedentes que reputavam indevida a inscrição do 

nome do devedor em cadastros de inadimplentes, na hipótese em que: (i) 

não há questionamento do débito, mas mera alegação de falta de prévia 

notificação; (ii) há, anteriormente, outros apontamentos legítimos em nome 

do devedor. 2. No caso concreto há apenas um apontamento anterior e o 

devedor questiona ambos em juízo, alegando inexistência do débito. 

Assim, a controvérsia se encontra fora do âmbito da Súmula 385/STJ. 3. 

Reclamação não conhecida. RECLAMAÇÃO Nº 4.574 - MG 

(2010/0143529-7). Sendo que a maneira correta para pleitear a 

indenização nesse tipo de situação, seria o ingresso de uma única ação 

com todas as empresas no pólo passivo, visto que declarar conexão 

nessa fase processual, acarretaria na extinção sem análise de mérito, em 

decorrência do limite do teto do valor da causa do Juizado Especial. Nesse 

sentido, o entendimento é para conceder dano moral somente na primeira 

negativação indevida, ou mitigar os valores a fim de evitar enriquecimento 

indevido: CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIROS. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS NEGATIVAÇÕES. 

TODAS QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. HIPÓTESE DE 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DISJUNTIVA. DANO MORAL ÚNICO. 

VALOR. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Antes de enviar o nome do consumidor aos órgãos de restrição 

ao crédito, a empresa deve tomar as cautelas necessárias para evitar 

inscrições indevidas, respondendo por dano moral quando assim não age. 

É devida indenização quando a empresa efetua negócio com fraudador 

que se fez passar pelo consumidor, deixando de honrar o negócio 

efetuado, motivando a inscrição irregular. Reduz-se o valor da 

indenização de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00 para evitar o enriquecimento 

ilícito da parte quando se verifica que, em razão de situação semelhante, o 

autor sofreu negativação por parte de outras empresas e já recebeu 

várias indenizações. (TJ-RO - RI: 10033650720108220002 RO 

1003365-07.2010.822.0002, Relator: Juiz Marcelo Tramontini, Data de 

Julgamento: 11/11/2011, Turma Recursal - Porto Velho, Data de 

Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 22/11/2011.) Com 

efeito, a fim de evitar o enriquecimento indevido da parte autora, e 

considerando que o dano moral está configurado desde a primeira 

negativação indevida, forçoso reconhecer que somente naquela ação 

caberá a análise do dano moral, resguardado o direito de nulidade do 

débito em discussão nesse processo. Importante ressaltar, que caberia a 

parte autora ter ingressado somente com uma ação constando no pólo 

passivo todas as Reclamadas, para analise do abalo moral em decorrência 

da negativação indevida. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR 

inexistência dos débitos em discussão neste processo, bem como a 

relação jurídica entre as partes. SUGIRO improcedência dos pedidos de 

danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KELVI BARROS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000172-37.2017.811.0004 Pólo Ativo: KELVI BARROS DE 

OLIVEIRA Pólo Passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos e contrato que comprovam a origem da divida. Pois bem, em 

analise aos documentos constantes no processo, ainda que possivel a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo.. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DO ATO ATENTATORIO Com 

efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de Processo Civil, em seus 

inciso I e IV, que são deveres das partes e seus procurados, expor os 

fatos de acordo com a verdade, bem como não praticar qualquer inovação 

ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação de multa em decorrência do 

ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). Dessa forma, entendo 

pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa 

em decorrência do ato atentatório praticado pela parte autora e seu 

advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a parte autora, juntamente com 

seu procurador ao pagamento de multa de 2%(dois por cento) do valor da 

causa, em decorrência do ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010704-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BORANGA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERIDO)

 

Antes de apreciar a tutela provisória de urgência, determino a parte autora 

que comprove o recolhimento das custas processuais do processo n° 

8012.582-42.2016.811.0004, sob pena de extinção. Concedo o prazo de 

15 (quinze) dias para que o autor junte no processo os comprovantes de 

pagamento. Intime-se. Determino a imediata suspensão da audiência de 

conciliação anteriormente aprazada. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Fernando da Fonsêca Melo Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANILA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BUOZI OAB - MT0016593A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012170-82.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR DA SILVA OLIVEIRA MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

Após percuciente análise dos autos, observo que o processo em voga foi 

arquivado há mais de 02 (dois) anos, de modo que não vislumbro, até a 

presente data, o recurso cabível para combater a decisão que determinou 

o arquivamento (ID 10145349). Assim sendo, como não foram utilizados os 

meios jurídicos oportunamente, NÃO CONHEÇO dos pedidos avivados na 

petição do ID 10145349. Intime-se. Arquive-se mediante as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011714-64.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON MOREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIBETE NERIS ALVES OAB - MT18388/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAME7 COMERCIAL LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

1. Com a personalização da pessoa jurídica, entidade ficta criada para 

agregar esforços em torno de uma atividade lícita, nasce a sua autonomia 

patrimonial não ocorrendo à comunicação com os bens pessoais de seus 

sócios componentes. Desta regra deriva a impossibilidade de se buscar 

eventuais indenizações junto ao patrimônio individual de seus membros, 

salvo na ocorrência das exceções previstas em lei, eis porque, INDEFIRO 

o requerimento de constrição judicial junto as contas bancárias dos sócios 

da parte requerida. 2. No que tange ao requerimento para expedição de 

ofícios, compreendo que na forma do art. 6°, do CPC, tal diligência compete 

ao exequente e não pode, tampouco deve ser transferida ao Poder 

Judiciário, razão pela qual, o INDEFIRO. 3. Isto posto, intime a parte 

exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens passíveis de 

constrição judicial, bem como a correta localização, viabilizando a 

penhora, avaliação e remoção do indigitado bem, sob pena de extinção 

nos termos do art. 53, §4°, do CPC. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011355-51.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDO DOS FREIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA FULLIN DE CASTRO OAB - MT0020273A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO SILVERIO DUARTE (EXECUTADO)

SATELITE ENGENHARIA E REFLORESTAMENTO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR CHAVES SIQUEIRA DUARTE OAB - GO0027148A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO GARÇAS 8011355-51.2015.8.11.0004 EXEQUENTE: MUNDO 

DOS FREIOS LTDA - EPP Advogado do(a) EXEQUENTE: RAFAELA FULLIN 

DE CASTRO - MT0020273A EXECUTADO: SATELITE ENGENHARIA E 

REFLORESTAMENTO LTDA - ME, PEDRO SILVERIO DUARTE Advogado 

do(a) EXECUTADO: Advogado do(a) EXECUTADO: VITOR CHAVES 

SIQUEIRA DUARTE - GO0027148A Intimação do advogado da parte 

Executado para providenciar os documentos que foram exigidos no ID de 

Nº 7671863 e deferidos no ID de Nº 10303451, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011468-10.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSCELINO FERREIRA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NAPOLIS COSTA OAB - MT0015569A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZALTINO PINHEIRO FRANCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

INJEDIESEL BOMBAS INJETORAS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, foram 

obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ da 

parte requerida, informado nos autos, assim sendo, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste acerca do bem constrito no prazo de 10 

(dez) dias ou indique bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde 

possam ser encontrados, sob pena de extinção. 2- Cumpre-nos 

esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas as ferramentas 

disponíveis para constrição de bens, valendo-se inicialmente do BacenJud 

que, uma vez infrutífero, passa-se então à pesquisa no sistema Renajud, 

valendo-se por fim do Infojud, sistemas estes que, dos quais, somente o 

BacenJud faz emissão de detalhamento da ordem (anexo), eis porque não 

se faz juntada do documento de comprovação dos demais. 3- Encerrado o 

prazo concedido, faça conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEOVANY DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MANDADO DE INTIMAÇÃO 

BARRA DO GARÇAS - MT, 11 de janeiro de 2018 O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do 
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artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso 

I n o m i n a d o  n o  p r a z o  d e  1 0  ( d e z )  d i a s .  P r o c e s s o : 

1000528-32.2017.8.11.0004 Parte Autora: REQUERENTE: DEOVANY DA 

SILVA SOARES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CELIA GAMA CARVALHO 

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

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010219-82.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAMASTINE LAZARO RODRIGUES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

ADRIANA BUOZI OAB - MT0016593A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIFRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT0009566A (ADVOGADO)

 

O processo em voga tramitou na sua forma digital, assim sendo, não é 

necessário o seu desarquivamento, porquanto as partes podem acessá-lo 

a qualquer momento independentemente de requerimento, eis porque, 

INDEFIRO o pedido grafado no ID 9992659. Intime-se. Após, arquive-se 

mediante as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010564-48.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BATISTA BEZERRA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0017197A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

Tendo em vista o pagamento voluntário da dívida por parte da executada, 

INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar o 

numerario da conta bancária para posterior transferência dos valores. 

Ultrapassado o aludido prazo, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011662-68.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN FERREIRA VARJAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

THAIS ASSUNCAO NUNES OAB - GO0021991A (ADVOGADO)

ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI OAB - MT0009579A 

(ADVOGADO)

NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA OAB - MT0007491S (ADVOGADO)

TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ OAB - MT0003378A (ADVOGADO)

POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO OAB - MT0014025A 

(ADVOGADO)

ONILDO BELTRAO LOPES OAB - MT0002770A (ADVOGADO)

CELSO MARTIN SPOHR OAB - MT2376/O (ADVOGADO)

EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA OAB - MT0013632A (ADVOGADO)

 

Intime a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

quanto a petição aportada pela parte requerida no ID 9585068. 

Ultrapassado o aludido prazo, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011765-46.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALVES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARDOSO DE MORAES OAB - MT0015294A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEIXOTO DOS SANTOS E PEIXOTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - MT0010121A (ADVOGADO)

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010418-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO GARÇAS 8010418-70.2017.8.11.0004 REQUERENTE: ROBSON 

TOLEDO Advogado do(a) REQUERENTE: JAIRO GEHM - MT0016063A 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS Advogado do(a) 

REQUERIDO: Intimação do advogado da parte Requerente para no prazo 

de 15 dias apresentar cálculo atualizado do debito, conforme despacho 

contido no ID de Nº 10364725.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010878-62.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANNE BARROSO SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (EXECUTADO)

 

Dê vida a sentença prolatada no ID 7588724. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000645-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SOARES NOGUEIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BARROS CAMARA OAB - MT0019055A (ADVOGADO)

AILTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT0018490A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Inicialmente, verifico que o despacho do ID 9638749 foi lançado 

equivocadamente, eis porque, o torno sem efeitos. Em continuidade ao 

feito, observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma 

Processual Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319 e 

320, não sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo codex, não 

estando patente a falta das condições da ação e ausência dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 410 de 1523



pressupostos processuais, recebo a vestibular dando continuidade à 

atividade jurisdicional deste juízo. DEFIRO a parte promovente os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. A demanda 

não reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 da Lei 

9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do 

disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse isto, a presente 

comarca não conta com representante da Procuradoria do Estado de Mato 

Grosso, de tal sorte que o aprazamento da referida audiência com o rigor 

literal da lei, redundaria em flagrante prejuízo ao erário, diante de um 

quadro fático até então inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no 

Estado de Mato Grosso e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o 

enunciado 01 que contém a seguinte diretriz: “A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar 

defesa”. (XIII ENCONTRO CUIABÁ). Deste modo, determino seja a parte 

requerida citada para apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição. Cite-se a 

parte requerida observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 

c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 

1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012442-42.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO JOSE BENEZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pelo 

promovente em face da promovida, onde a parte autora alega em síntese 

que possuía um cheque pós-datado, que lhe foi transferido, de titularidade 

do promovido, e que em viagem, antes da compensação acabou perdendo 

o cheque que lhe foi roubado. Continua narrando que avisou o emitente do 

cheque dos acontecimentos mas que dois disso somente tinha a resposta 

de que o cheque foi compensado e que não teria responsabilidade. Pede 

danos materiais e morais. Em contestação, o promovido alega ilegitimidade, 

inexistência de relação jurídica entre ele e o promovente, alega que a 

perda do cheque foi ato de exclusiva responsabilidade do promovente. 

Pede improcedência. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

A parte autora comprova satisfatoriamente o extravio do cheque 

sendo-lhe roubado. Também na instrução, ficou claro que os cheques 

foram emitidos a um terceiro ocasião de uma compra de gleba por parte do 

promovido, e o dono original dos cheques confirmou que transferiu a 

titularidade ao autor. Isso ficou incontroverso. Também na instrução, ficou 

claro até mesmo confirmado pelo promovido, questionado por este juiz 

instrutor, e foi confirmado que houve comunicação da empresa do 

promovido com o promovente, através de e-mail, embora negue o nome do 

funcionário que responde seus e-mails. Finalizando as dúvidas, o 

promovido firma sua tese na afirmativa que o cheque foi compensado, e 

que não foi comunicado, embora não tenha juntado prova da 

compensação. Manifesta dúvida, foi enviado oficio ao banco emitente do 

cheque (BRADESCO), e o mesmo confirma categoricamente que o cheque 

foi sustado e portanto não compensado. Realmente isto é preocupante, 

pois vimos a defesa sustentar um tese que sabia não ser verídica, na 

tentativa de induzir o juízo a erro, o que deve e será reprimido na vertente 

pedagógica do dano moral. Tanto sabia o promovido dos fatos narrados 

pelo autor que se deu trabalho de sustar o cheque e vir a juízo tentar ilidir 

o pagamento da cártula, inclusive pegando um recibo desavisado do sr. 

Israel, a quem comprou a terra, mostrando ardilosidade. Logo, existindo um 

lastro probatório suficiente pela parte autora, e a mingua de outros 

documentos que isentem a requerida, tenho que deve ser caracterizado o 

ato ilícito por parte da parte promovida, que deve arcar com as 

consequência, sobretudo pagamento do cheque atualizado. Referente aos 

danos materiais, tendo em vista que o valor do cheque é o valor de 

referencia, este deve ser fixado como definidor dos mesmos, não 

havendo necessidades de maiores explicações, até por ser consequência 

teleológica do até aqui ventilado. Sobre os danos morais, em vista do 

evidente ato ilícito, entendo que devem ser procedidos. Neste passo, 

temos que o substantivo Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita, acessando especialmente a parte educativa e compensatória 

da natureza do dano moral. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar ato 

ilícito civil por parte do promovido b) condenar a promovida, a pagar à 

parte autora, em razão do ato ilícito cometido, o valor do cheque, que 

expressa a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ,a título de dano 

material, devidamente atualizado desde a data em que deveria ser pago, e 

atualizado com juros de 1% e mais mora desde a data da citação válida. c) 

condenar a promovida, a pagar à parte autora, em razão do ato ilícito 

consumerista cometido, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ,a 

título de dano moral, devidamente atualizado desde o arbitramento, na 

forma da Sumula 362 do STJ. Fica a parte condenada ciente de que, após 

o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Junho de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012442-42.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO JOSE BENEZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011289-71.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONIR RIBEIRO DE FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 411 de 1523



RAFAEL LUIZ DE MOURA OAB - MT0019945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo de 

execução cumpriu o seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO 

INTEGRALMENTE PAGO - ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Verificando-se dos autos que os valores 

executados já foram integralmente pagos pela executada, há que ser 

mantida a sentença que extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, 

I, do CPC.- (Ap 71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 

19/02/2015) Não havendo mais interesse processual e concretizado 

pagamento, o processo integralizou a completa entrega da prestação 

jurisdicional, o que lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, comprovado adimplemento do objeto imediato do 

processo, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em 

virtude do pagamento do débito, com base no art. 924, I do Novo Código de 

Processo Civil. Determino Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito. Proceda o 

imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as 

cautelas de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros 

incidentes eventualmente concedidos, tomando as devidas providencia, 

enviando oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 17 de Setembro 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011289-71.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONIR RIBEIRO DE FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LUIZ DE MOURA OAB - MT0019945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela reclamada, sob o 

fundamento de omissão de homologação pelo juiz togado do projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, colimando pela nulidade do feito e 

consequentemente, dos atos posteriores. É o relatório. Decido. Diante da 

presença dos pressupostos de admissibilidade, já que opostos 

tempestivamente e por quem detém representação processual, CONHEÇO 

dos embargos de declaração. Em continuidade ao feito, uma simples 

olhadela para o recurso denota seu flagrante equívoco, vez que não há 

omissão, contradição ou obscuridade na sentença embargada, não 

restando presentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC, o qual 

prescreve: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.“ Acerca do tema, o renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona mencionando que: “Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) É certo que em 

algumas hipóteses, se eventualmente a premissa em que se lastreou o 

julgado for corrigida, naturalmente pode ocorrer modificação da decisão 

embargada, todavia, no caso em tela a “omissão” aventada pela parte 

embargante não existe, vez que uma vez assinada digitalmente pelo juiz 

togado, inequívoca a homologação do projeto de sentença elaborado por 

juiz leigo. Desta forma, não colimando um provimento 

integrativo-retificador, NÃO CONHEÇO dos embargos em apreço vez que 

homologada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais 

quando subscrita digitalmente pelo juiz togado. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010786-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANIA CRISTINA NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não 

houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou materiais. 

Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 
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dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as 

partes não possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima os 

prejuízos materiais e a extensão do dano moral que alega, não sendo 

suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta falta de provas, a 

improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. Dispositivo. 

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos 

exordiais. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 24 de Maio de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIRI DA SILVA CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que no 

prazo de 15 (quinze) dias aporte nos autos comprovante de endereço 

(contrato de locação, conta de água, energia, boleto bancário, etc.) em 

nome próprio e contemporâneo a data do manejo da ação, sob pena de 

extinção do feito. Desde já saliento que singela declaração não se 

prestará ao desiderato pretendido, culminando na extinção propalada. 2. 

Intime-se. 3. Determino a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 4. Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, 

faça conclusos. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que no 

prazo de 15 (quinze) dias aporte nos autos comprovante de endereço 

(contrato de locação, conta de água, energia, boleto bancário, etc.) em 

nome próprio e contemporâneo a data do manejo da ação, sob pena de 

extinção do feito. Desde já saliento que singela declaração não se 

prestará ao desiderato pretendido, culminando na extinção propalada. 2. 

Intime-se. 3. Determino a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 4. Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, 

faça conclusos. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

art. 489, do CPC. 2. Tendo em vista a manifestação expressa da parte 

demandante, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, parágrafo único, e 

art. 485, inciso VIII, ambos do CPC, a desistência em apreço, declarando 

(art. 354, caput, do CPC) extinto o processo sem julgamento do mérito. 3. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 4. Após o trânsito em 

julgado arquive-se, promovendo as baixas e anotações necessárias. 5. 

P.R.I. 6. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010684-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA OAB - MT0021368A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 19/09/2017 Hora: 16:00 (horário de 

Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena de revelia e 

confissão no caso de ausência do requerido e contumácia seguida de 

extinção do processo no caso de ausência do requerente, neste caso, 

sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010684-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA OAB - MT0021368A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 19/09/2017 Hora: 16:00 (horário de 

Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena de revelia e 

confissão no caso de ausência do requerido e contumácia seguida de 

extinção do processo no caso de ausência do requerente, neste caso, 

sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010684-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA OAB - MT0021368A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

1. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Em análise 

aos autos evidencia-se a falta de interesse de agir por parte da 

requerente vez que, mesmo intimada para comparecimento em audiência 

de conciliação, não o fez, demonstrando absoluta desambição em dar 

continuidade ao feito e frustrando assim o regular prosseguimento do 

processo. 3- Vale mencionar que não há nos autos sequer justificativa 

plausível e tempestiva acerca da impossibilidade de sua presença ao ato, 

eis porque, o desinteresse resta patente, devendo o processo ser extinto 

sem a resolução de seu mérito. 4. Sobre o tema, colaciono entendimentos 

jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA. EXTINÇÃO DOPROCESSO. PRECEDENTES DA TURMA 

RECURSAL. ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O não comparecimento da 

parte autora a qualquer audiência implica a extinção do feito e condenação 

do autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51 , 

inciso I e § 2º da Lei 9099 /95. Note-se que em nenhum momento, sequer 
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em sede recursal, restou justificada ou esclarecida a ausência da 

recorrente à sessão de conciliação previamente designada. 2. Em sendo 

justificada a ausência, a parte poderá ser isentada do pagamento das 

custas processuais (art. 51 , § 2º , L. 9099 /95), no entanto, permanece a 

extinção do feito. 3. Deste modo, correta a sentença de extinção do feito 

por ausência da parte autora à audiência, porque em conformidade com o 

disposto na Legislação pertinente. RECURSO DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0002302-27.2014.8.16.0119/0 - Nova Esperança - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - J. 18.02.2016) RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO 

EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO IMPEDIMENTO ATÉ A 

ABERTURA DA AUDIÊNCIA. ARTIGO 453, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE 

RECURSAL PARA COMPROVAR SITUAÇÃO FÁTICA ANTERIOR À 

PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

decidem os Juízes da 3ª Turma Recursal Juizados Especiais do Paraná, 

por unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, 

nos exatos termos do vot (TJPR – 3ª Turma Recursal em Regime de 

Exceção - 0002750-08.2015.8.16.0105/0 - Loanda - Rel.: Renata Ribeiro 

Bau - J. 18.03.2016) 5- Robustecendo esse entendimento, em Encontro 

Nacional de Coordenadores dos Juizados Especiais do Brasil houve 

manifestação expressa acerca do tema, resultando no enunciado n° 20 

que é cognoscível ao lecionar que: "O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório.” (GRIFOS NOSSOS) 6- Ex positi, convicto da 

contumácia diante da inércia da parte autora, julgo EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 7. Em 

consonância com o Enunciado 28 do Fonaje, uma vez extinto o processo 

com fundamento no inciso I do art. 51 da Lei 9.099/95, condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais. 8. Publique-se. 9. 

Registre-se. 10. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DALZISA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu advogado DIEGO SANTIAGO 

FREITAS DINIZ - MT0016066A para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 09/08/2017 Hora: 15:20 (MT) , sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012080-16.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAMIR MARIA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNO ALVES GARCIA OAB - MT0008779S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MYRIANE SILVESTRE DOS SANTOS OAB - MS0012970A (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RICARDO DE AGUIAR FERONE OAB - PR65447 (ADVOGADO)

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 Certidão 

Processo n. 8012080-16.2010.8.11.0004 Certifico que, cumprindo 

determinação contida no Id n. 7407279, foi transferido/devolvido para a 

Empresa Requerida TIM Celular o valor de R$ 76.451,18, conforme Alvará 

juntado no Id n. 7407312, na data de 29/09/2016. Certifico ainda que foi 

enviada uma cópia da Carta de Fiança para o banco BTG PACTUAL S/A 

por meio do ofício juntado no ID. 7407319, o qual foi devidamente recebido, 

conforme AR inserido no Id. 7407340. Cumpre salientar que não é possível 

o desentranhamento da referida Carta de Fiança por tratar-se de 

processo virtual, sendo que não possuímos tal documento físico, mas 

apenas no sistema PJE, o qual está disponível para todas as partes deste 

processo. BARRA DO GARÇAS, 11 de janeiro de 2018 JOSÉ FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor Judiciário (Assinado eletronicamente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO MACIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

1. Analisando o feito, verifico que a parte autora juntou documento ilegível, 

sendo assim, intime-se esta para, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, apresentar documento legível que comprove ser 

residente nesta urbe. 2. Ultrapassado o aludido prazo, independente de 

manifestação, faça conclusos. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012438-68.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ARAUJO PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILTON CASTRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

1. O processo de execução (sentido lato) possui como finalidade precípua 

a satisfação de um direito espelhado em título executivo, cujo 

procedimento segue uma concatenação de atos que não ensejam um juízo 

cognitivo que venha a gerar um provimento jurisdicional condenatório, 

mandamental, constitutivo ou declaratório como ato-fim, o qual somente 

pode ser realizado em sede de ação de conhecimento, seja por meio dos 

embargos, seja mediante ação “ordinária”. Entretanto o fato do processo 

de execução não dar azo ao aprofundamento em questões afetas às 

ações cognitivas não implica em dizer que ele (o processo de execução) é 

desprovido de qualquer juízo de conhecimento por parte do magistrado, 

vez que tal assertiva seria ab absurdo. Com efeito, a atividade jurisdicional 

exige constantes juízos de conhecimento do magistrado, ora amplo, ora 

restrito, porém jamais ausente. 2. Sem sombra de dúvidas o processo 

executivo dá margem estreita ao exercício do referido juízo, vez que tem 

como lastro título executivo, todavia no seu curso surgem questões 

atreladas ao próprio processo e à validade de seus atos, as quais 

engendram, para sua solução, um ato cognitivo do magistrado - v.g., 

eficácia executiva do título, interesse de agir, legitimidade das partes, 

impugnação à avaliação independentemente de terem sido aventadas em 

sede de embargos ou ação autônoma. 3. Certamente o processo de 

execução desautoriza que se discutam matérias ligadas ao fato 

subjacente à criação do título que lhe guarnece - uma decorrência lógica 

do seu objetivo primacial, temas que deverão ser apreciados no seio de 

ação autônoma ou embargos. 4. Não obstante a finalidade precípua da 

fase executiva é permitido ao magistrado conhecer matérias adstritas à 

própria relação processual executiva e aos atos processuais praticados 

durante sua marcha, onde se insere o controle da legalidade da penhora, 

pois a impenhorabilidade detém compleição processual, sendo a penhora 

de bens impenhoráveis contrária ao direito, vez que é ilegal, 

aconselhando-se que seja veiculada em sede de embargos, “mas o 

assunto pode ser provocado pelo regime do simples requerimento” (Assis, 

Araken de. Manual da Execução, 9ª Edição, RT, pág. 614). 5. Desta forma, 

os temas trazidos à tona são passíveis de reconhecimento de ofício, 

motivo pelo qual aprecio o cerne das questões arguidas pela exequente, 

aprofundando-me no seu mérito. 6. Especificamente sobre a 

impenhorabilidade de montantes contidos em contas bancárias utilizadas 

para pagamento de salários, bem como saldo de poupanças que não 

estejam acima de 40 salários mínimos, é firme a jurisprudência do STJ 

reconhecendo a nulidade de atos que não observem as regras protetoras 

dos respectivos valores, c.f. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 
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NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. 

PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta 

Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter da 

impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras 

verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado apenas 

quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 

2. Excepcionalmente, a regra geral da impenhorabilidade, mediante 

desconto de conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, 

remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do 

CPC, incidente na generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no 

caso concreto, diante das condições fáticas bem firmadas por sentença e 

Acórdão na origem (Súmula 7/STJ) (REsp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Terceira Turma, julgado em 27/5/2014, DJe 8/9/2014). 3. No 

presente caso, a Corte local em nada se manifestou acerca de outras 

tentativas para receber o valor devido. 4. Inaplicabilidade das disposições 

do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, 

são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 1 

aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos 

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

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

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.4. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no REsp 1497214/DF, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016) 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. 

POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO E RETORNO DOS AUTOS PARA VALORAÇÃO DA QUANTIA 

PENHORADA DA CONTA DE POUPANÇA. 1. A quantia depositada em 

caderneta de poupança é absolutamente impenhorável, até o limite de 

quarenta salários mínimos, nos termos do art. 649, X, do CPC 2. A 

Fazenda Nacional pretende penhorar valor depositado na caderneta de 

poupança, o qual se encontra abarcado pela impenhorabilidade se dentro 

desse limite. 3. O acórdão mencionou que no caso dos autos trata-se de 

penhora em poupança. 4. Entretanto, o Tribunal a quo não valorou qual era 

o montante total de poupança e a quantia que foi penhorada, autorizando a 

constrição sob o fundamento de que a movimentação financeira 

descaracteriza a natureza da aplicação. 5. Assim sendo, deve ser 

anulado o acórdão recorrido e determinado o retorno dos autos à Corte de 

origem, para que profira novo julgamento, observando os limites legais da 

impenhorabilidade da poupança. 6. Recurso Especial provido. (REsp 

1448013/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 22/05/2014, DJe 20/06/2014) 7. Como se viu acima o STJ tem realizado 

leitura pragmática dos dispositivos que se ocupam da impenhorabilidade 

dos salários e valores depositados em poupança, mitigando-a apenas nas 

hipóteses de prestação de natureza alimentar e situações excepcionais 

devidamente fundamentas. No caso vertente, pretende a exeqüente 

bloquear a conta-salário do executado, o que não merece prosperar tendo 

em vista a natureza especial e o caráter alimentar da conta-salário, ou 

seja, esta se destina a despesas pessoais e manutenção do executado, 

além do que a referida conta é absolutamente impenhorável, consoante se 

extrai da inteligência do art. 833, IV do CPC. Portanto, com fulcro nos art. 

832 e 833, IV, ambos do Estatuto Processual Civil c/c art. 52 da Lei 

9.099/95 INDEFIRO o pedido de penhora de 30 % da conta-salário do 

executado. 8. Determino a parte exequente que no prazo de 05 (cinco) 

dias, indique outros bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do 

processo, na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/1995. 9. Intime-se. 10. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010731-65.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DONIZETE COELHO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO MACEDO LOBO OAB - MT0020427S (ADVOGADO)

 

DEFIRO o pedido de exclusão das requeridas Matrinchã Transmissora de 

Energia S.A, bem como de Lotufo Engenharia e Construções, na forma da 

decisão contida no ID 8845423, determinando que a secretaria realize os 

procedimentos necessárias para a retirada destas junto ao sistema PJe. 

Após, intime a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

aporte aos autos o cálculo atualizado do débito, sob pena de extinção por 

abandono. Concretizado os cálculos intime a parte executada para que no 

mesmo interstício temporal acima grafado amortizar a dívida, sob pena de 

incorrer nas multas previstas no art. 523, §1°, do CPC. Do contrário, isto é, 

ficando silente a parte exequente, faça conclusos para prolação da 

pertinente sentença extintiva. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011405-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZANETE GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça (Id nº 10489472), sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012727-98.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR GALDINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. GURGEL - EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ SILVEIRA MENEZES OAB - SP356299 (ADVOGADO)

 

Autos nº 8012727-98.2016.811.0004 Pólo Ativo: FRANCISMAR GALDINO 

DOS SANTOS Pólo Passivo: J. M. GURGEL - EIRELI Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e OBRIGAÇÃO DE FAZER onde 

em resumo aduz a parte autora, que comprou um motor da reclamada, e 

passados mais de 40 (quarenta) dias, o produto não foi entregue sob 

alegação que não se encontra com o produto disponível em estoque, 

necessitando o autor de urgência na entrega do mesmo. Na contestação, 

a Reclamada alega não pode ser responsabilidade, tendo em vista que o 

produto foi entregue dias depois do ingresso da presente ação, de modo 

que houve perda do objeto. Pois bem, em que pese as alegações da 

Reclamada, verifico que somente após o ingresso da presente ação o 

objeto foi entregue, sendo certo que caberia a Reclamada a resolução do 

problema de forma administrativa, o que não ocorreu. . 3.1. DANO MORAL 

No caso, é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 
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interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Ademais, tenho que, considerando o transtorno sofrido pela parte 

Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que 

poderia ter solucionado o conflito administrativamente, sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, a Reclamada J. M. 

GURGEL - EIRELI a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) à titulo 

de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

FRANCISMAR GALDINO DOS SANTOS, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ) . Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011156-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAISON FARIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DA MATA ROCHA OAB - MT0018258A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO NOBUYUKI YOKOTA OAB - PR33389 (ADVOGADO)

 

1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 da Lei 

9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. Determino o fim da suspensão determinada anteriormente. 3. 

Fundamentação Compulsando os autos, verificando as argumentações e 

pedido, bem como documentos acostados pelas partes, investido dos 

poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são suficientes para 

julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, ao ponto que 

considero que a causa está madura razão pela qual passo ao julgamento. 

Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta pela 

promovente em face da promovida. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve lançado cobrança indevida que jamais 

contratou serviço com a ré na forma que estava sendo descontada. Em 

contestação a requerida em síntese, que a contratação é devida. Que agiu 

em exercício regular de seus direitos. Que o autor nunca procurou 

solução administrativa. Que não fez prova e por isso refuta danos e pede 

improcedência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, temos 

que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar as 

regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte autora. 

Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, imputando que 

a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal e que não realizou a relação 

negocial. Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo 

dever de cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de 

concessão de crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a 

empresa responde pelas consequências gravosas que causar a quem 

quer que seja, pela aplicável teoria do risco da atividade. No caso em 

apreço a ré não trouxe elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 

DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015)). RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - PLEITO 

DE MAJORAÇÃO PELA PARTE AUTORA E EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO 

OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PELA REQUERIDA - INEXISTÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DE INADIMPLEMENTO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO JUNTADA DE CONTRATO - DANO 

MORAL CARACTERIZADO - VALOR DESPROPORCIONAL - MAJORAÇÃO 

- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA PARTE AUTORA 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA PARTE REQUERIDA 

IMPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, uma vez que a transação não teria sido aprovada, incumbe 

ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. Imposição da regra da inversão do 

ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a 

contratação e o inadimplemento, sem os quais a inscrição é indevida e, 

portanto, gera dano moral in re ipsa. A pessoa jurídica sofre dano moral 

quando prejudicada a sua reputação perante terceiros com a negativação 

de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito gerando abalo à sua 

honra objetiva. Majoração do valor da indenização de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). (RI 1211/2013, DRA. LUCIA 

PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, Publicado 

no DJE 26/02/2014) Logo, comprovada que a inclusão/cobrança foi 

indevida, acessando o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 
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(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Sobre devolução 

em dobro, temos que o consumidor tem direito à devolução em dobro do 

valor cobrado indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da 

cobrança. Essa é a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

para julgar casos que envolvam a aplicação do artigo 42 do Código de 

Defesa do Consumidor (CDC) que prevê essa cobrança, acrescida de 

juros e correção monetária. Senão Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA 

INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA 

PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição 

em dobro das quantias pagas indevidamente pelo consumidor exige a 

caracterização de má-fé do fornecedor de produtos ou serviços. 2. A 

verificação, no presente caso, da ocorrência de má-fé a justificar a 

devolução em dobro dos valores pagos a título de comissão de 

corretagem demanda o revolvimento da matéria fático-probatória. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. ((AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ) )) No caso concreto, não há que se 

ventilar essa hipótese, por não restar configurada a evidente má-fé. Além 

do mais a empresa pode ter sido vítima de estelionatários, o que não exime 

sua responsabilidade mas exime sua má-fé. Por fim, entendo que o valor 

dos danos arbitrados já compensarão acessando a parte compensatória 

do dano moral, já definido. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), cancelando todos seus efeitos 

de maneira ex tunc, declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) 

por consequência da declaração anterior, determinado que a promovida 

imediatamente proceda o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva 

e finalisticamente resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, 

devendo, no mesmo prazo, se ainda não o tiver feito. c) condenar a 

promovida a pagar à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, devidamente 

atualizado desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com 

incidência de juros de 1% a partir da citação válida. d) rejeitar a 

condenação da requerida a devolver valores cobrados, em dobro, por não 

ter ficado caracterizada a má-fé da promovida, e pelos valores pequenos 

terem ficados a meu ver embutidos na parte compensatória do dano moral. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 27 de Setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011037-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARQUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011037-97.2017.811.0004 Pólo Ativo: WILLIAN MARQUES DE 

ALMEIDA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Verifico que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS, onde em 

resumo alega a parte autora que na data de 16.02.2017, passou um 

caminhão que estragou os fios de energia da rua, interrompendo o 

fornecimento, e apesar de várias solicitações a Reclamada, sendo 

restabelecido depois de 24 horas somente após muitas solicitações do 

autor. Na contestação, alega que a culpa da interrupção foi exclusiva de 

terceiro, não tendo responsabilidade, pugnando pela improcedência da 

inicial. Pois bem, quanto a legitimidade ativa, o autor comprova através do 

contrato de aluguel, restando evidente a sua legitimidade para o ingresso 

da presente ação. Com efeito, os inúmeros protocolos informados na 

inicial comprovam as buscas da parte autora pela solução do problema. 

Em que pese as alegações da Reclamada, ainda que a causa do defeito 

tenha se originado por força maior, seja uma chuva, um curto circuito ou 

atitude indevida de terceiros (caminhão), evidente que a concessionária 

tem o dever de manter a rede elétrica funcionando, sendo assim, após a 

solicitação do reparo, a ausência de prestação do serviço de manutenção 

a rede elétrica do consumidor enseja sim indenização, seja ela moral ou 

material. Nesta senda, aplica-se à ré a teoria da responsabilidade objetiva, 

conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, de modo que sua 

responsabilidade civil somente será afastada caso restar comprovada a 

ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente ou 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Outrossim, consoante art. 

22 do CDC, a reclamada, na condição de prestadora de serviço público 

essencial, deve garantir aos seus consumidores a entrega de serviço 

adequado, eficiente e contínuo, sob pena de arcar com as consequências 

advindas de sua inoperância. Neste contexto, analisando os autos, 

verifica-se que a parte reclamante comprova sua condição de consumidor 

da reclamada (fatura de energia anexa à inicial) e elenca na inicial o 

sofrimento causado pela falta de energia. Ademais, é certo que é possível 

reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero dissabor inerente a 

vida em sociedade, causando real lesão ao direito da personalidade da 

parte autora, uma vez que ficou privada de serviço essencial à 

sobrevivência e que permite a convivência do ser humano de forma digna 

em sociedade. Deste modo, recai sobre a concessionária reclamada o 

ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo capaz de refutar a interrupção de energia pelo longo periodo. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 3. DANOS 

MORAIS No que tange aos danos morais, deve-se ponderar que a energia 

elétrica é bem de consumo essencial ao cotidiano de qualquer pessoa, de 

modo que a ineficiência ou ausência de seu fornecimento, dependendo 

das circunstâncias do caso e quando superado o razoável, pode, de fato, 

resultar em dissabores que transcendem o mero aborrecimento e 
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ocasionam efetivo abalo psíquico. In casu,pela interrupção da energia, 

reputa-se inquestionável que a parte reclamante teve sua honra subjetiva 

atingida em decorrência das recorrentes falhas de prestação de serviço 

da reclamada, mormente ao se ponderar a quantidade e a essencialidade 

da energia elétrica no cotidiano humano, dissabores que, somados, 

denotam desrespeito ao consumidor, transcendem o mero aborrecimento e 

configuram efetivo prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição. 

Nesse sentido: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO 

RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 

279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A apreciação do 

recurso extraordinário, na espécie, encontra óbice na Súmula 279 do STF. 

Precedentes. II - Agravo regimental improvido. (STF - ARE: 723113 RS, 

Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 16/04/2013, 

Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 

29-04-2013) ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO NO 

ACÓRDÃO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO E DEMORA 

INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. danos MORAIS E 

MATERIAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. pretensão de reexame 

de prova. SÚMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO 

DANOSO. 1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de 

Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o 

acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. 2. O 

Tribunal de origem concluiu, com base nos elementos de convicção do 

autos, que ficou configurado dano moral, ao passo que procedeu à 

análise dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, ao assentar 

que a quantia fixada está em consonância com a extensão do dano 

causado. 3. Assim, insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido 

entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática. Incidência da 

Súmula 7/STJ. 4. Em se tratando de responsabilidade extracontratual do 

Estado, o entendimento sedimentado desta Corte é o de que os juros de 

mora são devidos desde a ocorrência do evento danoso, e não da 

citação. Este, aliás, é o conteúdo da Súmula 54/STJ. Agravo regimental 

improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 390675 RS 2013/0293949-0, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/10/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013) A respeito do 

valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e 

doutrinária é no sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da 

indenização do dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. 

Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na 

fixação da mesma, desde que leve em conta a repercussão social do 

dano e seja compatível com a situação econômica das partes e, portanto, 

razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria 

de responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 

11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

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

resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a Reclamada ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a quantia de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante WILLIAN MARQUES DE ALMEIDA, valor com 

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

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 8010566-18.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CUSTODIO CARDOSO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMAÇÃO 500 MILHAS (EMBARGADO)

WALTON GUIMARAES DA SILVA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

 

1. 1. A teor do que preconiza o art. 677, § 3°, do CPC, é trivial a 

possibilidade de citação do embargado por meio de seu procurador legal 

constituído nos autos da ação principal. Ocorre que, na hipótese vertente, 

o segundo embargado não possui indigitado procurador, inclusive naquela 

ação foi decretada a revelia, eis porque, DETERMINO que a parte 

embargada CENTRO DE FORMAÇÃO 500 Milhas seja citada na pessoa de 

seu representante legal, para caso deseje, conteste em 15 (quinze) dias, 

os presentes embargos, oportunidade em que poderá se valer da demais 

respostas cabíveis a presente ação. Atente-se a secretaria para 

endereço apresentado pela parte embargante no petitório do ID 7708662. 

2. 2. Intime-se. 3. 3. Expeça-se o necessário. 4. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012611-92.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JACY LUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO)

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO)

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO da parte exequente/requerente, por meio de 

seu(sua)(s) advogado(a)(s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

concordância ou não sobre o valor depositado, conforme documentos 

juntados nos Id’s 11239880, 11239883 e 11239886, bem como informar 

todos os dados bancários necessários para expedição de Alvará Judicial, 

quais sejam: nome do banco, número da conta corrente e/ou conta 

poupança, número da agência bancária, CPF ou CNPJ da(s) pessoa(s) 

favorecida(s).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011542-25.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MARCIO RABAIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADI TEREZINHA MARTINI OAB - MT0003306A (ADVOGADO)

TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ OAB - MT0003378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE ALMEIDA BRITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME RODRIGUES NETO OAB - MT0006318S (ADVOGADO)

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

FABIANA NAPOLIS COSTA OAB - MT0015569A (ADVOGADO)

VANIA MORAES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1- Analisando os autos observo que a dívida exequenda está 

desatualizada, assim sendo, DETERMINO a atualização do débito no prazo 

de 10 (dez) dias. Posteriormente promova a secretaria à concatenação de 

diligências doravante ordenadas. 2- Tendo em vista que a parte exequente 

manifestou desinteresse em adjudicar o bem outrora penhorado, 

encaminhe-se o mesmo à leilão/praça. Para tanto, designe-se duas datas 

distintas para a realização da hasta pública, observando-se o intervalo de 

10 (dez) dias entre as datas e marcando-se no mesmo horário. 3- 
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Expeça-se edital, afixando-o no átrio do fórum, ficando dispensada sua 

publicação, nos termos do artigo 52, inciso VIII, da Lei 9099/95. 4- 

Intimem-se para esses atos o devedor, por intermédio de seu procurador 

ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por meio de mandado, e 

eventuais credores hipotecários, ao menos 05 (cinco) dias antes do 1º 

leilão (art. 889 do CPC). 5- Em sendo negativo(a) o(a) 1º leilão/praça, 

realize-se o(a) 2º leilão/praça, ocasião em que os bens nos autos 

penhorados poderão ser arrematados pelo valor mínimo de 60% do 

corresponde ao da avaliação (art. 891, CPC). 6- Expeça-se o necessário, 

observando-se o disposto no artigo 886 e seguintes do Código de 

Processo Civil. 7- Finda a praça ou o leilão sem lançador, aguarde-se em 

cartório, por 10 (dez) dias, a manifestação da parte exequente e, caso 

não haja, intime-a para requerer o que de direito, em 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção, conforme disposto no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 8- 

Intimem-se. 9- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011542-25.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MARCIO RABAIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADI TEREZINHA MARTINI OAB - MT0003306A (ADVOGADO)

TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ OAB - MT0003378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE ALMEIDA BRITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME RODRIGUES NETO OAB - MT0006318S (ADVOGADO)

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

FABIANA NAPOLIS COSTA OAB - MT0015569A (ADVOGADO)

VANIA MORAES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1- Analisando os autos observo que a dívida exequenda está 

desatualizada, assim sendo, DETERMINO a atualização do débito no prazo 

de 10 (dez) dias. Posteriormente promova a secretaria à concatenação de 

diligências doravante ordenadas. 2- Tendo em vista que a parte exequente 

manifestou desinteresse em adjudicar o bem outrora penhorado, 

encaminhe-se o mesmo à leilão/praça. Para tanto, designe-se duas datas 

distintas para a realização da hasta pública, observando-se o intervalo de 

10 (dez) dias entre as datas e marcando-se no mesmo horário. 3- 

Expeça-se edital, afixando-o no átrio do fórum, ficando dispensada sua 

publicação, nos termos do artigo 52, inciso VIII, da Lei 9099/95. 4- 

Intimem-se para esses atos o devedor, por intermédio de seu procurador 

ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por meio de mandado, e 

eventuais credores hipotecários, ao menos 05 (cinco) dias antes do 1º 

leilão (art. 889 do CPC). 5- Em sendo negativo(a) o(a) 1º leilão/praça, 

realize-se o(a) 2º leilão/praça, ocasião em que os bens nos autos 

penhorados poderão ser arrematados pelo valor mínimo de 60% do 

corresponde ao da avaliação (art. 891, CPC). 6- Expeça-se o necessário, 

observando-se o disposto no artigo 886 e seguintes do Código de 

Processo Civil. 7- Finda a praça ou o leilão sem lançador, aguarde-se em 

cartório, por 10 (dez) dias, a manifestação da parte exequente e, caso 

não haja, intime-a para requerer o que de direito, em 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção, conforme disposto no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 8- 

Intimem-se. 9- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001013-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA LUBRIFICANTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

1. Trata-se de ação declaratória c/c repetição de indébito com pedido de 

tutela provisória, conquanto a parte autora aduz que, o valor mensal das 

suas faturas de energia elétrica estão sendo acrescidas de ICMS cobrado 

sobre o valor total da conta, incluindo nesse cálculo os valores 

correspondentes à Tarifa do Uso de Sistema de Transmissão (TUST) e 

Tarifa do Uso do Sistemas de energia elétrica (TUSD), o que 

consubstancia cobrança ilegal, uma vez que referido imposto deve incidir 

tão somente sobre o valor atinente à energia elétrica efetivamente 

consumida, de sorte que, requer initio litis a suspensão das referidas 

cobranças. 2. É o relato em apertada síntese. 3. Inicialmente, observando 

que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual Civil, 

especificamente no que concerne aos seus artigos 319 e 320, não sendo 

caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo codex, não estando patente a 

falta das condições da ação e ausência dos pressupostos processuais, 

recebo a vestibular dando continuidade à atividade jurisdicional deste 

juízo. 4. No caso em apreço, apesar de haver entendimento no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça de que as tarifas de “TUSD” e “TUST” não 

incorporam a base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de 

energia elétrica, porquanto não se trata de circulação de mercadoria, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – conforme se verifica do 

ofício circular 18/2017 – entendeu que com o deferimento das liminares 

está ocorrendo, aparentemente, grave lesão aos cofres públicos, de tal 

sorte que poderá acarretar o periculum in mora inverso, uma vez que as 

decisões estão pondo em risco a ordem pública e econômica do ente 

público. 5. Sendo assim, em conformidade com o mencionado ofício, 

encontram-se suspensas as liminares que questionam a legalidade da 

cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e 

transmissão de energia elétrica, eis porque, POSTERGO a análise do 

pedido de tutela provisória até deliberação judicial superior. 6. A demanda 

não reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 da Lei 

9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do 

disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse isto, a presente 

comarca não conta com representante da Procuradoria do Estado de Mato 

Grosso, de tal sorte que o aprazamento da referida audiência com o rigor 

literal da lei, redundaria em flagrante prejuízo ao erário, diante de um 

quadro fático até então inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no 

Estado de Mato Grosso e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o 

enunciado 01 que contém a seguinte diretriz: A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar 

defesa. (XIII ENCONTRO CUIABÁ). 7.Deste modo, determino seja a parte 

requerida citada para apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição. 8. Cite-se a 

parte requerida observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 

c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 

1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 9. Expeça-se o 

necessário. 10. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011813-05.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para manifestar acerca do extrato da conta judicial anexada nos autos, no 

prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010420-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JANIS ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, por meio de seu advogado, para 

apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos (Id 

8752735), no prazo de 10 (dez) dias.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011320-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ZULIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO NOBREGA DA SILVA OAB - SP0247265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA KASSAOKA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON ALVES MOREIRA OAB - DF10536 (ADVOGADO)

 

1- Em análise aos aos Embargos opostos e diante da possibilidade de 

modificação do conteúdo da sentença exarada nos autos devido seu 

caráter infringente, e ainda, em atenção aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa, DETERMINO a intimação parte embargada para que se 

manifeste sobre os aludidos embargos no prazo de 05 (cinco) dias. 2- 

Após, conclusos. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011673-97.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n.º 8011673-97.2016.811.0004 Pólo ativo: FABIO CARVALHO DA 

SILVA Pólo passivo: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A Vistos,etc. Relatório dispensado por força do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. Ab initio, imperioso se faz 

registrar que, a teor do Enunciado nº 89 do FONAJE, a "incompetência 

territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais 

cíveis". Com efeito, as especificidades do sistema instituído pela Lei nº 

9.099/95 afastam a aplicação da Súmula nº 33 do Superior Tribunal de 

Justiça, que foi editada sob a perspectiva do Código de Processo Civil e 

antes mesmo da Lei dos Juizados. Pois bem. Segundo se extrai dos autos, 

a parte reclamante não apresentou comprovante de endereço em seu 

nome, ou documento hábil que comprovasse residir no endereço indicado. 

Desta feita, a ação não poderia ser ajuizada nesta comarca, pois em sede 

de Juizados Especiais, o art. 4º, da Lei 9.099/95, estabelece as regras 

para determinação da competência, vejamos: Art. 4º. É competente, para 

as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, 

a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio 

do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de 

qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação 

ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. Na hipótese, nem a 

parte promovente nem a promovida ostentam domicílio sob a jurisdição 

desta Comarca, nenhuma das partes reside ou exerce atividades 

profissionais ou econômicas ou mantém estabelecimento neste Município, 

fato que indica a inexistência de qualquer das causas aptas a atrair a 

competência para este Juízo. Ademais, a citada norma deve ser 

interpretada sistematicamente, se buscando, além do mens legis que 

inspirou o dispositivo legal, relacioná-la com as outras normas pertinentes 

ao mesmo objeto. Com efeito, não obstante os arts. 6º e 101 do Código de 

Defesa do Consumidor, facultem ao autor eleger o foro para propor a sua 

ação, é certo que esse benefício de escolha não autoriza o consumidor a 

extrapolar as regras processuais e propor a ação aonde lhe convier, 

aleatoriamente. Exatamente nesse sentido, vide o julgado a seguir, in 

verbis: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA DO JUÍZO DE FORMA 

ALEATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. FORO COMPETENTE DO DOMICÍLIO DO 

AUTOR. DECLARAÇÃO EX OFFICIO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. 

POSSIBILIDADE. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE PARA DECLARAR 

A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Em se tratando de relação de 

consumo, é competente para processar e julgar a demanda o foro do 

domicílio do consumidor. 2. Não obstante essa comodidade legal conferida 

ao consumidor, para lhe facilitar a defesa de seus interesses, veda-se à 

parte escolher aleatoriamente o foro para propositura da ação. 

Renunciado o benefício de propor a ação no foro de seu domicílio, deverá 

o consumidor ater-se às regras gerais previstas no código de processo 

civil. 3. Constatado que a ação foi proposta sem qualquer observância aos 

critérios de competência estabelecidos pelo legislador infraconstitucional. 

Em local eleito de forma aleatória. Evidente a violação do princípio do juízo 

natural. Conflito julgado improcedente para declarar a competência do juízo 

suscitante. (TJGO; CC 0251051-55.2014.8.09.0000; Trindade; Primeira 

Seção Cível; Rel. Des. Gerson Santana Cintra; DJGO 09/09/2014; Pág. 88). 

Aliás, de outra forma não poderia ser, sob pena de se ferir o Princípio do 

Juízo Natural (art. 5º, inciso XXXVII, CF) e permitir que o simples desejo 

particular da parte, embasado em motivo de ordem particular não 

declarado, autorize a transgressão às regras processuais e normativas 

administrativas, ferindo, inclusive, a divisão organizacional do próprio 

Poder Judiciário. Da mesma forma, o processamento da presente demanda 

neste Juízo em nada facilitaria a defesa. Ao contrário, causaria prejuízo. 

Por fim, pontuo que a distribuição da demanda na presente Comarca vai de 

encontro aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, mormente o 

da celeridade e da economia processual (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Neste 

contexto, flagrante a incompetência territorial, o que, determina, segundo a 

dicção do Art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95, e enunciado 89 do FONAJE, a 

extinção do feito. DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o presente feito, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 51, III, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 da Lei n.º 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Avila Vasconcelos Juiza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011673-97.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1- Em análise aos aos Embargos opostos e diante da possibilidade de 

modificação do conteúdo da sentença exarada nos autos devido seu 

caráter infringente, e ainda, em atenção aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa, DETERMINO a intimação parte embargada para que se 

manifeste sobre os aludidos embargos no prazo de 05 (cinco) dias. 2- 

Após, conclusos. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010630-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILLE BONFIM GALVAO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT0018030A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010630-91.2017.811.0004 Pólo Ativo: JAMILLE BONFIM 

GALVAO DE JESUS Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 
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atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que teve 

o fornecimento de sua energia suspensa em setembro, sobre fundamento 

que em maio houve corte e ligação clandestina por parte do consumidor. 

No entanto alega que as faturas estavam devidamente pagas, 

permanecendo por três dias sem energia por culpa da reclamada. Na 

contestação, a reclamada alega que não houve corte na unidade 

consumidora da autora em nenhum momento, sendo certo que a autora 

não comprova o efetivo corte, pugnando pela improcedência da inicial. 

Pois bem, em que pese ser possível a inversão do ônus da prova, não é 

possível a cobrança de provas impossíveis pela reclamada, a denominada 

prova negativa. Nesse caso, nos termos do artigo 373, I do CPC, cabe a 

parte autora comprovar suas alegações. No entanto, em analise aos fatos 

e documentos anexados aos autos, a parte autora não apresentou a data 

do corte, apenas alegando ser no mês de setembro, não apresentou 

números de protocolos das ligações efetuadas ao serviço de atendimento 

que alegou, não apresentou fotos ou nenhum outro tipo de documento que 

comprove a interrupção do fornecimento de sua energia. Neste sentido, 

forçoso reconhecer a improcedência da inicial, por ausência de provas 

dos direitos alegados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010630-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILLE BONFIM GALVAO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT0018030A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela reclamada, sob o 

fundamento de omissão de homologação pelo juiz togado do projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, colimando pela nulidade do feito e 

consequentemente, dos atos posteriores. É o relatório. Decido. Diante da 

presença dos pressupostos de admissibilidade, já que opostos 

tempestivamente e por quem detém representação processual, CONHEÇO 

dos embargos de declaração. Em continuidade ao feito, uma simples 

olhadela para o recurso denota seu flagrante equívoco, vez que não há 

omissão, contradição ou obscuridade na sentença embargada, não 

restando presentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC, o qual 

prescreve: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.“ Acerca do tema, o renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona mencionando que: “Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) É certo que em 

algumas hipóteses, se eventualmente a premissa em que se lastreou o 

julgado for corrigida, naturalmente pode ocorrer modificação da decisão 

embargada, todavia, no caso em tela a “omissão” aventada pela parte 

embargante não existe, vez que uma vez assinada digitalmente pelo juiz 

togado, inequívoca a homologação do projeto de sentença elaborado por 

juiz leigo. Desta forma, não colimando um provimento 

integrativo-retificador, NÃO CONHEÇO dos embargos em apreço vez que 

homologada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais 

quando subscrita digitalmente pelo juiz togado. Intime-se. Cumpra-se.
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Parte(s) Polo Ativo:

JAMILLE BONFIM GALVAO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT0018030A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela reclamada, sob o 

fundamento de omissão de homologação pelo juiz togado do projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, colimando pela nulidade do feito e 

consequentemente, dos atos posteriores. É o relatório. Decido. Diante da 

presença dos pressupostos de admissibilidade, já que opostos 

tempestivamente e por quem detém representação processual, CONHEÇO 

dos embargos de declaração. Em continuidade ao feito, uma simples 

olhadela para o recurso denota seu flagrante equívoco, vez que não há 

omissão, contradição ou obscuridade na sentença embargada, não 

restando presentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC, o qual 

prescreve: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.“ Acerca do tema, o renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona mencionando que: “Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) É certo que em 

algumas hipóteses, se eventualmente a premissa em que se lastreou o 

julgado for corrigida, naturalmente pode ocorrer modificação da decisão 

embargada, todavia, no caso em tela a “omissão” aventada pela parte 

embargante não existe, vez que uma vez assinada digitalmente pelo juiz 

togado, inequívoca a homologação do projeto de sentença elaborado por 

juiz leigo. Desta forma, não colimando um provimento 

integrativo-retificador, NÃO CONHEÇO dos embargos em apreço vez que 

homologada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais 

quando subscrita digitalmente pelo juiz togado. Intime-se. Cumpra-se.
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PAULO S. DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente, por meio de seu advogado, 

para manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados 

nos autos (Id nº 9190113), no prazo de 05 (cinco) dias.
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PAULO S. DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela reclamada, sob o 

fundamento de omissão de homologação pelo juiz togado do projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, colimando pela nulidade do feito e 

consequentemente, dos atos posteriores. É o relatório. Decido. Diante da 

presença dos pressupostos de admissibilidade, já que opostos 

tempestivamente e por quem detém representação processual, CONHEÇO 

dos embargos de declaração. Em continuidade ao feito, uma simples 

olhadela para o recurso denota seu flagrante intento protelatório, vez que 

não há omissão, contradição ou obscuridade na sentença embargada, não 

restando presentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC, o qual 

prescreve: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.“ Acerca do tema, o renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona mencionando que: “Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) É certo que em 

algumas hipóteses, se eventualmente a premissa em que se lastreou o 

julgado for corrigida, naturalmente pode ocorrer modificação da decisão 

embargada, todavia, no caso em tela a “omissão” aventada pela parte 

embargante não existe, vez que uma vez assinada digitalmente pelo juiz 

togado, inequívoca a homologação do projeto de sentença elaborado por 

juiz leigo. Desta forma, evidente o intuito de procrastinar os efeitos da 

condenação imposta, não colimando um provimento integrativo-retificador, 

NÃO CONHEÇO dos embargos em apreço, e ainda, em atendimento ao 

disposto no § 2º do art. 1.026, condeno a reclamada a pagar à reclamante 

multa de 1% sobre o valor arbitrado à causa, face a oposição de 

embargos de declaração meramente protelatórios, Intime-se. Cumpra-se.
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SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)
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Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela reclamada, sob o 

fundamento de omissão de homologação pelo juiz togado do projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, colimando pela nulidade do feito e 

consequentemente, dos atos posteriores. É o relatório. Decido. Diante da 

presença dos pressupostos de admissibilidade, já que opostos 

tempestivamente e por quem detém representação processual, CONHEÇO 

dos embargos de declaração. Em continuidade ao feito, uma simples 

olhadela para o recurso denota seu flagrante intento protelatório, vez que 

não há omissão, contradição ou obscuridade na sentença embargada, não 

restando presentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC, o qual 

prescreve: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.“ Acerca do tema, o renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona mencionando que: “Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) É certo que em 

algumas hipóteses, se eventualmente a premissa em que se lastreou o 

julgado for corrigida, naturalmente pode ocorrer modificação da decisão 

embargada, todavia, no caso em tela a “omissão” aventada pela parte 

embargante não existe, vez que uma vez assinada digitalmente pelo juiz 

togado, inequívoca a homologação do projeto de sentença elaborado por 

juiz leigo. Desta forma, evidente o intuito de procrastinar os efeitos da 

condenação imposta, não colimando um provimento integrativo-retificador, 

NÃO CONHEÇO dos embargos em apreço, e ainda, em atendimento ao 

disposto no § 2º do art. 1.026, condeno a reclamada a pagar à reclamante 

multa de 1% sobre o valor arbitrado à causa, face a oposição de 

embargos de declaração meramente protelatórios, Intime-se. Cumpra-se.
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JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pelo 

promovente em face da promovida, onde a autora alega em síntese que 

houve defeito na prestação do serviço por parte da requerida, onde a 

mesma teria efetuado corte indevido, mesmo a fatura estando 
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devidamente paga, e não existindo débitos pendentes. Perquiri 

indenização por danos morais. Em contestação, no evento 14 a requerida, 

em síntese, alega que não deu causa ao resultado. Aponta que não 

existem provas dos prejuízos e que não ocorreu ato ilícito por parte da 

requerida. Refuta danos e pede improcedência. Indo para os contornos 

decisivos, em primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. 

Portanto entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para 

considerar a inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, 

aplicando as devidas consequências. Pois bem. Definida estas questões 

precisamos examinar dentre as provas do caderno processual e 

argumentos a configuração do ato ilícito, do nexo de causalidade e a 

comprovação do dano. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

A parte autora comprova satisfatoriamente o pagamento da fatura e o 

corte, que por isso é considerada ilegal. A ré, por sua vez, não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

inexistência de suas responsabilidade. Logo, existindo um lastro 

probatório suficiente pela parte autora, e a mingua de outros documentos 

que isentem as requeridas, tenho que o defeito na prestação de serviço 

deve ser reparado. Não havendo elementos materiais, o dano deve se 

restringir a esfera de danos morais. Sobre os danos morais, em vista do 

evidente defeito na prestação do serviço, o que é um ilícito consumerista, 

entendo que devem ser procedidos. Certamente reponde a requerida pela 

teoria do risco da atividade. Sobre danos materiais, não sendo requeridos, 

tenho que está limitado pelo princípio da adstrição. Neste passo, temos 

que o substantivo Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita, acessando especialmente a parte educativa e compensatória 

da natureza do dano moral. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 

do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, 

NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar defeito na prestação de 

serviço. b) condenar as promovida a pagarem, solidariamente, à parte 

autora, em razão do ato ilícito consumerista cometido, a quantia de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) ,a título de dano moral, devidamente atualizado 

desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

22 de Maio de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo
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Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela reclamada, sob o 

fundamento de omissão de homologação pelo juiz togado do projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, colimando pela nulidade do feito e 

consequentemente, dos atos posteriores. É o relatório. Decido. Diante da 

presença dos pressupostos de admissibilidade, já que opostos 

tempestivamente e por quem detém representação processual, CONHEÇO 

dos embargos de declaração. Em continuidade ao feito, uma simples 

olhadela para o recurso denota seu flagrante intento protelatório, vez que 

não há omissão, contradição ou obscuridade na sentença embargada, não 

restando presentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC, o qual 

prescreve: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.“ Acerca do tema, o renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona mencionando que: “Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) É certo que em 

algumas hipóteses, se eventualmente a premissa em que se lastreou o 

julgado for corrigida, naturalmente pode ocorrer modificação da decisão 

embargada, todavia, no caso em tela a “omissão” aventada pela parte 

embargante não existe, vez que uma vez assinada digitalmente pelo juiz 

togado, inequívoca a homologação do projeto de sentença elaborado por 

juiz leigo. Desta forma, evidente o intuito de procrastinar os efeitos da 

condenação imposta, não colimando um provimento integrativo-retificador, 

NÃO CONHEÇO dos embargos em apreço, e ainda, em atendimento ao 

disposto no § 2º do art. 1.026, condeno a reclamada a pagar à reclamante 

multa de 1% sobre o valor arbitrado à causa, face a oposição de 

embargos de declaração meramente protelatórios, Intime-se. Cumpra-se.
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Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela reclamada, sob o 

fundamento de omissão de homologação pelo juiz togado do projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, colimando pela nulidade do feito e 

consequentemente, dos atos posteriores. É o relatório. Decido. Diante da 

presença dos pressupostos de admissibilidade, já que opostos 

tempestivamente e por quem detém representação processual, CONHEÇO 

dos embargos de declaração. Em continuidade ao feito, uma simples 

olhadela para o recurso denota seu flagrante intento protelatório, vez que 

não há omissão, contradição ou obscuridade na sentença embargada, não 

restando presentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC, o qual 

prescreve: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.“ Acerca do tema, o renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona mencionando que: “Se o 
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caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) É certo que em 

algumas hipóteses, se eventualmente a premissa em que se lastreou o 

julgado for corrigida, naturalmente pode ocorrer modificação da decisão 

embargada, todavia, no caso em tela a “omissão” aventada pela parte 

embargante não existe, vez que uma vez assinada digitalmente pelo juiz 

togado, inequívoca a homologação do projeto de sentença elaborado por 

juiz leigo. Desta forma, evidente o intuito de procrastinar os efeitos da 

condenação imposta, não colimando um provimento integrativo-retificador, 

NÃO CONHEÇO dos embargos em apreço, e ainda, em atendimento ao 

disposto no § 2º do art. 1.026, condeno a reclamada a pagar à reclamante 

multa de 1% sobre o valor arbitrado à causa, face a oposição de 

embargos de declaração meramente protelatórios, Intime-se. Cumpra-se.
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1. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Em análise 

aos autos evidencia-se a falta de interesse de agir por parte da 

requerente vez que, mesmo intimada para comparecimento em audiência 

de conciliação, não o fez, demonstrando absoluta desambição em dar 

continuidade ao feito e frustrando assim o regular prosseguimento do 

processo. 3- Vale mencionar que não há nos autos sequer justificativa 

plausível e tempestiva acerca da impossibilidade de sua presença ao ato, 

eis porque, o desinteresse resta patente, devendo o processo ser extinto 

sem a resolução de seu mérito. 4. Sobre o tema, colaciono entendimentos 

jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA. EXTINÇÃO DOPROCESSO. PRECEDENTES DA TURMA 

RECURSAL. ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O não comparecimento da 

parte autora a qualquer audiência implica a extinção do feito e condenação 

do autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51 , 

inciso I e § 2º da Lei 9099 /95. Note-se que em nenhum momento, sequer 

em sede recursal, restou justificada ou esclarecida a ausência da 

recorrente à sessão de conciliação previamente designada. 2. Em sendo 

justificada a ausência, a parte poderá ser isentada do pagamento das 

custas processuais (art. 51 , § 2º , L. 9099 /95), no entanto, permanece a 

extinção do feito. 3. Deste modo, correta a sentença de extinção do feito 

por ausência da parte autora à audiência, porque em conformidade com o 

disposto na Legislação pertinente. RECURSO DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0002302-27.2014.8.16.0119/0 - Nova Esperança - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - J. 18.02.2016) RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO 

EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO IMPEDIMENTO ATÉ A 

ABERTURA DA AUDIÊNCIA. ARTIGO 453, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE 

RECURSAL PARA COMPROVAR SITUAÇÃO FÁTICA ANTERIOR À 

PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

decidem os Juízes da 3ª Turma Recursal Juizados Especiais do Paraná, 

por unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, 

nos exatos termos do vot (TJPR – 3ª Turma Recursal em Regime de 

Exceção - 0002750-08.2015.8.16.0105/0 - Loanda - Rel.: Renata Ribeiro 

Bau - J. 18.03.2016) 5- Robustecendo esse entendimento, em Encontro 

Nacional de Coordenadores dos Juizados Especiais do Brasil houve 

manifestação expressa acerca do tema, resultando no enunciado n° 20 

que é cognoscível ao lecionar que: "O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório.” (GRIFOS NOSSOS) 6- Ex positi, convicto da 

contumácia diante da inércia da parte autora, julgo EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 7. Em 

consonância com o Enunciado 28 do Fonaje, uma vez extinto o processo 

com fundamento no inciso I do art. 51 da Lei 9.099/95, condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais. 8. Publique-se. 9. 

Registre-se. 10. Intimem-se.
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Autos nº 8011269-12.2017.811.0004 Pólo Ativo: HIGOR SALATIEL SOUZA 

GOMES Pólo Passivo TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou o serviço/produto oriundo da 

negativação. Na contestação, a Reclamada alega que a divida é devida, 

porém não apresenta nenhum documento, como contrato que justifica sua 

origem, alegando que inexiste dever de indenizar. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

restando configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 
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inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os 

efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o Reclamado TELEFONICA BRASIL 

S.A... a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados a Reclamante HIGOR 

SALATIEL SOUZA GOMES, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga
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1- Em analise aos autos, noto ser necessário deliberar acerca das 

alegações contidas nos embargos de declaração manejados pela 

requerida, onde a mesma narra acerca de omissão na decisum prolatada, 

e, consequentemente, a reforma da mesma. 2- 2- Pois bem, uma simples 

olhadela para o recurso denota seu flagrante intento meramente 

modificativo, vez que os embargos em apreço colimam única e 

exclusivamente debater a decisão, denotando seu caráter infringente, 

onde a parte não postula imiscuir o decisum de omissão, contradição ou 

obscuridade, mas sim sua reforma, efeito este admissível somente em 

hipóteses excepcionais que não se apresentam no caso vertente. 3- 3- 

Cumpre-me elucidar que, estando a parte em desacordo com a decisão, 

deve insurgir-se contra a mesma por meio do recurso próprio a fim de 

obter a sua alteração. É certo que em algumas hipóteses, se 

eventualmente a premissa em que se lastreou o julgado for corrigida, 

naturalmente pode ocorrer a modificação da decisão embargada, todavia, 

no caso em tela os argumentos aventados pela parte embargante não 

podem ser discutidos pelas vias pretendidas, donde se infere não merecer 

acolhida o requerimento em testilha. 4- 4- Com efeito, por ser matéria de 

recurso sui generis, o intituto do embargos de declaração tem o seu 

âmbito de incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: 

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º.“ 5- 5- Acerca do tema, o renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona mencionando que: “Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) 6- 6- Ad 

argumentandum não se pode perder de vista que segundo os 

ensinamentos de Yussef Said Cahali, os recorrentes fazem jus ao pleito 

invocado no bojo dos embargos, porém, a via instrumentária utilizada não 

é pertinente para o caso, vez que é de caráter infringente, e além do mais 

de matéria substancialmente meritória (mérito da decisão e não da causa) 

sendo abarcada pelo recurso inominado e não pelo de embargos, razões 

pelas quais deve ser rechaçado o recurso em tela. 7- 7- Desta forma, 

nítido que a matéria atacada in casu não tem compleição de ser discutida 

nesta via, já que não se encontra amparada por nenhuma daquelas 

situações preconizadas no art. 1.022 do instrumento adjetivo civil, por 

visar efeito meramente modificativo, não colimando um provimento 

integrativo-retificador, NÃO CONHEÇO dos embargos em apreço, por não 

vislumbrar nenhuma omissão na decisão embargada, notadamente quando 

se fundamentou em argumentos que se prestam para sustentá-la, não 

sendo aqui a sede adequada para se corrigir eventual erro de julgamento. 

8- 8- Em continuidade ao feito, DETERMINO à Secretaria que corrija 

eventual ausência de certificação ou demais atos ordinatórios de sua 

competência. 9- Intime-se. 9- 10- Cumpra-se.
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1- Em analise aos autos, noto ser necessário deliberar acerca das 

alegações contidas nos embargos de declaração manejados pela 

requerida, onde a mesma narra acerca de omissão na decisum prolatada, 

e, consequentemente, a reforma da mesma. 2- 2- Pois bem, uma simples 

olhadela para o recurso denota seu flagrante intento meramente 

modificativo, vez que os embargos em apreço colimam única e 

exclusivamente debater a decisão, denotando seu caráter infringente, 

onde a parte não postula imiscuir o decisum de omissão, contradição ou 

obscuridade, mas sim sua reforma, efeito este admissível somente em 

hipóteses excepcionais que não se apresentam no caso vertente. 3- 3- 

Cumpre-me elucidar que, estando a parte em desacordo com a decisão, 

deve insurgir-se contra a mesma por meio do recurso próprio a fim de 

obter a sua alteração. É certo que em algumas hipóteses, se 

eventualmente a premissa em que se lastreou o julgado for corrigida, 

naturalmente pode ocorrer a modificação da decisão embargada, todavia, 

no caso em tela os argumentos aventados pela parte embargante não 

podem ser discutidos pelas vias pretendidas, donde se infere não merecer 

acolhida o requerimento em testilha. 4- 4- Com efeito, por ser matéria de 

recurso sui generis, o intituto do embargos de declaração tem o seu 

âmbito de incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: 

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º.“ 5- 5- Acerca do tema, o renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona mencionando que: “Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) 6- 6- Ad 

argumentandum não se pode perder de vista que segundo os 

ensinamentos de Yussef Said Cahali, os recorrentes fazem jus ao pleito 

invocado no bojo dos embargos, porém, a via instrumentária utilizada não 

é pertinente para o caso, vez que é de caráter infringente, e além do mais 

de matéria substancialmente meritória (mérito da decisão e não da causa) 

sendo abarcada pelo recurso inominado e não pelo de embargos, razões 

pelas quais deve ser rechaçado o recurso em tela. 7- 7- Desta forma, 

nítido que a matéria atacada in casu não tem compleição de ser discutida 

nesta via, já que não se encontra amparada por nenhuma daquelas 

situações preconizadas no art. 1.022 do instrumento adjetivo civil, por 

visar efeito meramente modificativo, não colimando um provimento 

integrativo-retificador, NÃO CONHEÇO dos embargos em apreço, por não 

vislumbrar nenhuma omissão na decisão embargada, notadamente quando 

se fundamentou em argumentos que se prestam para sustentá-la, não 

sendo aqui a sede adequada para se corrigir eventual erro de julgamento. 

8- 8- Em continuidade ao feito, DETERMINO à Secretaria que corrija 

eventual ausência de certificação ou demais atos ordinatórios de sua 

competência. 9- Intime-se. 9- 10- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000807-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO LIMA LIBERALESSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1- DEFIRO o prazo requerido, determinando a conclusão dos autos após o 

transcurso do prazo independente de manifestação. 2- Intime-se. 3- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000865-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAMARIS HOANE DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. No caso embora juridicamente possível o pedido 

formulado pela parte autora, a concessão da tutela provisória em análise 

de cognição sumária fere o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da 

pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à parte contrária, 

descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na demora. 3- No 

que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a 

lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte 

primária para o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em 

consonância com o disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda 

que de forma subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador 

ordinário não definiu o momento processual adequado para apreciação da 

inversão probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal 

celeuma até uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma 

corrente tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, 

ao passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 
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divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Frente ao exposto, INDEFIRO o pedido 

do promovente, de tutela provisória, tendo em vista que dos documentos 

carreados aos autos não ficou evidenciado o periculum in mora e o fumus 

boni iuris. 8- DEFIRO ao promovente os benefícios da justiça gratuita, nos 

termos da Lei 1.060/1950. 9- Apraze audiência de conciliação e proceda à 

citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 7- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

13- Expeça-se o necessário. 14- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011158-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

1. Relatório dispensado a teor do que preconiza o art. 38 da Lei 

9.099/1995. 2. In casu, verifica-se que a parte promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível em tempo hábil da sua 

ausência. Com efeito, não comparecendo a parte requerente a qualquer 

das audiências no âmbito dos juizados especiais, o processo deve ser 

extinto, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Destarte, sendo o 

processo extinto com base no art. 51, I, da Lei 9.099/1995 a parte 

reclamante deve ser condenada ao pagamento das custas processuais, 

conforme se extrai da inteligência do enunciado 28 do Fonaje, in verbis: 

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. 

Incontroverso que se a parte autora demonstrar a sua impossibilidade de 

comparecer a audiência de conciliação, o magistrado deve acatar o 

requerimento e determinar que seja designada nova sessão, o que não 

ocorreu no caso em tela, porquanto, não houve a efetiva comprovação 

decorrente da força maior, sendo medida que se impõe a extinção da 

ação. Aliás este é o entendimento recente da Turma Recursal do Estado 

de Mato Grosso, verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA 

PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: A parte Promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência em 
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tempo hábil. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Acrescento, 

ainda, que o fato da parte recorrente se declarar pobre na forma da lei 

não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento das custas 

processuais. Não tendo ela comparecido à sessão de conciliação sem 

apresentar qualquer justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a 

extinção do processo com fundamento no artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, 

conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais. Pelo 

exposto, nego provimento ao recurso. Arcará a parte recorrente com o 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade jurídica de custeio das 

despesas do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da 

prescrição. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 357619220128110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2016, Publicado no DJE 

19/04/2016) 5. Frente ao exposto, consubstanciado no art. 51, I, da Lei 

9.099/1995, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Por 

consectário, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. 6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 7. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 8. 

Expeça-se o necessário. 9. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZON SILVERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(s)/sua(s) advogado(a)(s) 

EDMAR COSTA - MT0011399A-O, SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - 

MT0016080A, DANIELLY BARROS DO PRADO - MT21034/O-O, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 09/10/2017 

Hora: 12:40 (MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZON SILVERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Em análise 

aos autos evidencia-se a falta de interesse de agir por parte do 

requerente vez que, mesmo intimado para comparecimento em audiência 

de conciliação, não o fez, demonstrando absoluta desambição em dar 

continuidade ao feito e frustrando assim o regular prosseguimento do 

processo. 3- Vale mencionar que não há nos autos sequer justificativa 

plausível e tempestiva acerca da impossibilidade de sua presença ao ato, 

eis porque, o desinteresse resta patente, devendo o processo ser extinto 

sem a resolução de seu mérito. 4. Sobre o tema, colaciono entendimentos 

jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA. EXTINÇÃO DOPROCESSO. PRECEDENTES DA TURMA 

RECURSAL. ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O não comparecimento da 

parte autora a qualquer audiência implica a extinção do feito e condenação 

do autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51 , 

inciso I e § 2º da Lei 9099 /95. Note-se que em nenhum momento, sequer 

em sede recursal, restou justificada ou esclarecida a ausência da 

recorrente à sessão de conciliação previamente designada. 2. Em sendo 

justificada a ausência, a parte poderá ser isentada do pagamento das 

custas processuais (art. 51 , § 2º , L. 9099 /95), no entanto, permanece a 

extinção do feito. 3. Deste modo, correta a sentença de extinção do feito 

por ausência da parte autora à audiência, porque em conformidade com o 

disposto na Legislação pertinente. RECURSO DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0002302-27.2014.8.16.0119/0 - Nova Esperança - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - J. 18.02.2016) RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO 

EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO IMPEDIMENTO ATÉ A 

ABERTURA DA AUDIÊNCIA. ARTIGO 453, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE 

RECURSAL PARA COMPROVAR SITUAÇÃO FÁTICA ANTERIOR À 

PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

decidem os Juízes da 3ª Turma Recursal Juizados Especiais do Paraná, 

por unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, 

nos exatos termos do vot (TJPR – 3ª Turma Recursal em Regime de 

Exceção - 0002750-08.2015.8.16.0105/0 - Loanda - Rel.: Renata Ribeiro 

Bau - J. 18.03.2016) 5- Robustecendo esse entendimento, em Encontro 

Nacional de Coordenadores dos Juizados Especiais do Brasil houve 

manifestação expressa acerca do tema, resultando no enunciado n° 20 

que é cognoscível ao lecionar que: "O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório.” (GRIFOS NOSSOS) 6- Ex positi, convicto da 

contumácia diante da inércia da parte autora, julgo EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 7. Em 

consonância com o Enunciado 28 do Fonaje, uma vez extinto o processo 

com fundamento no inciso I do art. 51 da Lei 9.099/95, condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais. 8. Publique-se. 9. 

Registre-se. 10. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000829-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO SOARES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Em análise 

aos autos evidencia-se a falta de interesse de agir por parte do 

requerente vez que, mesmo intimado para comparecimento em audiência 

de conciliação, não o fez, demonstrando absoluta desambição em dar 

continuidade ao feito e frustrando assim o regular prosseguimento do 

processo. 3- Vale mencionar que não há nos autos sequer justificativa 

plausível e tempestiva acerca da impossibilidade de sua presença ao ato, 

eis porque, o desinteresse resta patente, devendo o processo ser extinto 

sem a resolução de seu mérito. 4. Sobre o tema, colaciono entendimentos 

jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA. EXTINÇÃO DOPROCESSO. PRECEDENTES DA TURMA 

RECURSAL. ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O não comparecimento da 

parte autora a qualquer audiência implica a extinção do feito e condenação 

do autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51 , 

inciso I e § 2º da Lei 9099 /95. Note-se que em nenhum momento, sequer 

em sede recursal, restou justificada ou esclarecida a ausência da 
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recorrente à sessão de conciliação previamente designada. 2. Em sendo 

justificada a ausência, a parte poderá ser isentada do pagamento das 

custas processuais (art. 51 , § 2º , L. 9099 /95), no entanto, permanece a 

extinção do feito. 3. Deste modo, correta a sentença de extinção do feito 

por ausência da parte autora à audiência, porque em conformidade com o 

disposto na Legislação pertinente. RECURSO DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0002302-27.2014.8.16.0119/0 - Nova Esperança - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - J. 18.02.2016) RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO 

EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO IMPEDIMENTO ATÉ A 

ABERTURA DA AUDIÊNCIA. ARTIGO 453, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE 

RECURSAL PARA COMPROVAR SITUAÇÃO FÁTICA ANTERIOR À 

PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

decidem os Juízes da 3ª Turma Recursal Juizados Especiais do Paraná, 

por unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, 

nos exatos termos do vot (TJPR – 3ª Turma Recursal em Regime de 

Exceção - 0002750-08.2015.8.16.0105/0 - Loanda - Rel.: Renata Ribeiro 

Bau - J. 18.03.2016) 5- Robustecendo esse entendimento, em Encontro 

Nacional de Coordenadores dos Juizados Especiais do Brasil houve 

manifestação expressa acerca do tema, resultando no enunciado n° 20 

que é cognoscível ao lecionar que: "O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório.” (GRIFOS NOSSOS) 6- Ex positi, convicto da 

contumácia diante da inércia da parte autora, julgo EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 7. Em 

consonância com o Enunciado 28 do Fonaje, uma vez extinto o processo 

com fundamento no inciso I do art. 51 da Lei 9.099/95, condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais. 8. Publique-se. 9. 

Registre-se. 10. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012438-05.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0018826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MZ DECORACOES E FESTAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL ALCANTARA NASTRI CERVEIRA OAB - SP0200121A 

(ADVOGADO)

KARLA PALOMA BUSATO OAB - MT0011775A (ADVOGADO)

ANTONIO PAULO FIGUEIREDO REIS OAB - MT0005831A (ADVOGADO)

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO)

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO)

 

1. Sentença lavrada na forma do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. A nova 

sistemática implantada no novo código de processo civil surgiu com o 

escopo de nutrir a composição amigável entre as partes, ou seja, estimular 

nos sujeitos processuais o uso dos meios de solução consensual de 

conflitos. Tanto é assim, que logo em um de seus primeiros artigos o 

referido código traz disposições sobre a possibilidade e a necessidade do 

oferecimento da solução consensual, in verbis: “Art. 3.° Não se excluirá 

da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. § 1.° É permitida a 

arbitragem, na forma da lei. § 2.° O Estado promoverá, sempre que 

possível, a solução consensual dos conflitos. § 3.º A conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.” 3. 

Realmente, não se pode olvidar que a conciliação é um vigoroso 

instrumento para a pacificação social e a solução de conflitos nas 

diversas áreas do direito, de sorte a garantir e dar efetividade, aos 

princípios constitucionais da razoável duração do processo, celeridade e 

o da dignidade da pessoa humana. 4. Portanto, nos termos do art. 487, III, 

alínea “b” e para fins do art. 200, ambos do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO por sentença, para todos os efeitos legais e de direito, o 

acordo constante nos autos, DECLARO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito. 5. Por fim, no que se refere ao pedido de suspensão 

do feito até o cumprimento da avença, de bom alvitre registar que os autos 

tramitam na forma digital, de tal sorte que se ocorrer eventual 

descumprimento do acordo bastará apenas e tão somente as parte 

requerer o desarquivamento do processo, eis porque, o INDEFIRO. 6. Sem 

custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 7. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 8. Publique-se. 

9. Registre-se. 10. Intime-se. 11. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001808-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIO SILVA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVALDO PEREIRA DA SILVA OAB - MT12552/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

1- A petição inicial não está devidamente instruída com comprovante de 

endereço em nome da parte requerente. Deste modo, concedo o prazo de 

15 (quinze) dias para que a parte demandante emende a inaugural 

sanando os vícios existentes, juntando aos autos a respectiva evidência 

comprovativa, sob pena de ser indeferida. 2- DETERMINO a imediata 

suspensão da audiência de conciliação eventualmente aprazada. 3- 

Intime-se. 4- Após, faça os autos conclusos para análise de antecipação 

de tutela. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012467-55.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEUSIMAR CARVALHO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, em observância 

ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 9.099/1995 

consubstanciado com os arts. 513 e 523 do códex processual civil, 

jungido com os princípios orientadores da celeridade e da informalidade, 

DETERMINO seja intimada a parte Ré para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena da mesma 

incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante 

cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte requerida 

materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por meio dos 

sistemas on-line. 3- Atente-se a Secretaria para a alteração necessária no 

sistema bem como para nova fase processual. 4- Expeça-se o 

necessário. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012467-55.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEUSIMAR CARVALHO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, em observância 

ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 9.099/1995 

consubstanciado com os arts. 513 e 523 do códex processual civil, 

jungido com os princípios orientadores da celeridade e da informalidade, 

DETERMINO seja intimada a parte Ré para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena da mesma 

incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante 

cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte requerida 
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materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por meio dos 

sistemas on-line. 3- Atente-se a Secretaria para a alteração necessária no 

sistema bem como para nova fase processual. 4- Expeça-se o 

necessário. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARTINS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados das partes para comparecerem à audiência de 

conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 

Juizado Especial de Barra do Garças Data: 06/10/2017 Hora: 12:00 

(horário de Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena 

de revelia e confissão no caso de ausência do requerido e contumácia 

seguida de extinção do processo no caso de ausência do requerente, 

neste caso, sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARTINS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

1. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Em análise 

aos autos evidencia-se a falta de interesse de agir por parte da 

requerente vez que, mesmo intimada para comparecimento em audiência 

de conciliação, não o fez, demonstrando absoluta desambição em dar 

continuidade ao feito e frustrando assim o regular prosseguimento do 

processo. 3- Vale mencionar que não há nos autos sequer justificativa 

plausível e tempestiva acerca da impossibilidade de sua presença ao ato, 

eis porque, o desinteresse resta patente, devendo o processo ser extinto 

sem a resolução de seu mérito. 4. Sobre o tema, colaciono entendimentos 

jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA. EXTINÇÃO DOPROCESSO. PRECEDENTES DA TURMA 

RECURSAL. ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O não comparecimento da 

parte autora a qualquer audiência implica a extinção do feito e condenação 

do autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51 , 

inciso I e § 2º da Lei 9099 /95. Note-se que em nenhum momento, sequer 

em sede recursal, restou justificada ou esclarecida a ausência da 

recorrente à sessão de conciliação previamente designada. 2. Em sendo 

justificada a ausência, a parte poderá ser isentada do pagamento das 

custas processuais (art. 51 , § 2º , L. 9099 /95), no entanto, permanece a 

extinção do feito. 3. Deste modo, correta a sentença de extinção do feito 

por ausência da parte autora à audiência, porque em conformidade com o 

disposto na Legislação pertinente. RECURSO DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0002302-27.2014.8.16.0119/0 - Nova Esperança - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - J. 18.02.2016) RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO 

EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO IMPEDIMENTO ATÉ A 

ABERTURA DA AUDIÊNCIA. ARTIGO 453, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE 

RECURSAL PARA COMPROVAR SITUAÇÃO FÁTICA ANTERIOR À 

PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

decidem os Juízes da 3ª Turma Recursal Juizados Especiais do Paraná, 

por unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, 

nos exatos termos do vot (TJPR – 3ª Turma Recursal em Regime de 

Exceção - 0002750-08.2015.8.16.0105/0 - Loanda - Rel.: Renata Ribeiro 

Bau - J. 18.03.2016) 5- Robustecendo esse entendimento, em Encontro 

Nacional de Coordenadores dos Juizados Especiais do Brasil houve 

manifestação expressa acerca do tema, resultando no enunciado n° 20 

que é cognoscível ao lecionar que: "O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório.” (GRIFOS NOSSOS) 6- Ex positi, convicto da 

contumácia diante da inércia da parte autora, julgo EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 7. Em 

consonância com o Enunciado 28 do Fonaje, uma vez extinto o processo 

com fundamento no inciso I do art. 51 da Lei 9.099/95, condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais. 8. Publique-se. 9. 

Registre-se. 10. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONI MARCOS FIDELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO GARÇAS 1000745-75.2017.8.11.0004 REQUERENTE: RONI 

MARCOS FIDELIS Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE 

LIMA - MT0012918A REQUERIDO: VIVO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: 

Intimação do advogado da parte Requerente para comparecerem à 

audiência de conciliação designada para o dia dia 06/04/2018 Hora: 13:40 

(horário de Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena 

de revelia e confissão no caso de ausência do requerido e contumácia 

seguida de extinção do processo no caso de ausência do requerente, 

neste caso, sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012475-32.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ESPOSITO VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, em observância 

ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 9.099/1995 

consubstanciado com os arts. 513 e 523 do códex processual civil, 

jungido com os princípios orientadores da celeridade e da informalidade, 

DETERMINO seja intimada a parte Ré para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena da mesma 

incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante 

cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte requerida 

materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por meio dos 

sistemas on-line. 3- Atente-se a Secretaria para a alteração necessária no 

sistema bem como para nova fase processual. 4- Expeça-se o 

necessário. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012475-32.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ESPOSITO VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)
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1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, em observância 

ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 9.099/1995 

consubstanciado com os arts. 513 e 523 do códex processual civil, 

jungido com os princípios orientadores da celeridade e da informalidade, 

DETERMINO seja intimada a parte Ré para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena da mesma 

incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante 

cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte requerida 

materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por meio dos 

sistemas on-line. 3- Atente-se a Secretaria para a alteração necessária no 

sistema bem como para nova fase processual. 4- Expeça-se o 

necessário. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN GUTIERREZ MARTINS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente, por meio de seu Advogado ROBERGES 

JUNIOR DE LIMA - MT0012918A para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 29/08/2017 Hora: 10:00 (Horário de MT), 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN GUTIERREZ MARTINS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 472 “caput”, segunda parte do 

CPC, c/c art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 2- Em face do pedido 

aportado aos autos, com espeque no art. 485, VIII, do NCPC c/c art. 51, 

caput, da Lei 9.099/95 e atento ao enunciado 90 do Fonaje, julgo EXTINTO 

o presente processo sem julgamento de mérito. 3- Revogo os efeitos da 

tutelas eventualmente concedidas. 4- Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 

9.099/1995). 5- Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6- Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BUENO NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não 

houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou materiais. 

Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 26 de Outubro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO BESOLD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 472 “caput”, segunda parte do 

CPC, c/c art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 2- Em face do pedido 

aportado aos autos, com espeque no art. 485, VIII, do NCPC c/c art. 51, 
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caput, da Lei 9.099/95 e atento ao enunciado 90 do Fonaje, julgo EXTINTO 

o presente processo sem julgamento de mérito. 3- Revogo os efeitos da 

tutelas eventualmente concedidas. 4- Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 

9.099/1995). 5- Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6- Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 472 “caput”, segunda parte do 

CPC, c/c art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 2- Em face do pedido 

aportado aos autos, com espeque no art. 485, VIII, do NCPC c/c art. 51, 

caput, da Lei 9.099/95 e atento ao enunciado 90 do Fonaje, julgo EXTINTO 

o presente processo sem julgamento de mérito. 3- Revogo os efeitos da 

tutelas eventualmente concedidas. 4- Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 

9.099/1995). 5- Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6- Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SINDERLEIA BARBOSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não 

houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou materiais. 

Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 26 de Outubro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI BARBOSA DE OLIVEIRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não 

houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou materiais. 

Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que possa 
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obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 26 de Outubro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011220-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILEIMANN DE SOUSA CAMPOS JUNIOR (EXECUTADO)

 

1- A nota promissória apresentada pela parte exequente não está 

devidamente preenchida, afastando-se dos requisitos da Lei Uniforme, 

assim sendo, intime-a para que no prazo de 05 (cinco) dias promova a 

regularização do título, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do 

feito. 2- Ultrapassado o lapso temporal concedido, faça conclusos. 3- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010861-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO PINTO E SILVA (EXECUTADO)

 

1- A nota promissória apresentada pela parte exequente não está 

devidamente preenchida, afastando-se dos requisitos da Lei Uniforme, 

assim sendo, intime-a para que no prazo de 05 (cinco) dias promova a 

regularização do título, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do 

feito. 2- Ultrapassado o lapso temporal concedido, faça conclusos. 3- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR SCHENKEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu advogado EDILZETE GOMES 

MORAIS DE ABREU - MT0015984A para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 23/08/2017 Hora: 13:40 (MT) , sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010758-48.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 
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do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010627-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALLU MADERS SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

 

1- Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2- A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3- DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4- Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR SCHENKEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não 

houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou materiais. 

Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 
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quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 26 de Outubro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010627-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALLU MADERS SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referencia do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

ação em momento de execução. Consta apresentação de pedido, que 

deve ser recebido como embargos a execução. Importante frisar, 

consoante os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, em especial os da efetividade e segurança jurídica, é 

cediço que, embora oponíveis embargos à execução em sede de 

execução de título (extra)judicial, a parte oponente deve observar sempre 

pelo menos três aspectos essências. O primeiro se refere à temática que 

pode ser debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei 

deste rito, é autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. 

Vejamos: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Confirma esta evidencia, 

apontando que não incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos 

para embargar a execução da sentença estão disciplinados no art. 52, 

inciso IX, da Lei 9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela 

Lei 11.232/05 (XXI Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática 

estabelecida, os embargos não são o expediente correto, devendo, 

portanto esse tipo de defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo 

retro mencionado, sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, 

sob pena de rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do 

recurso de embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). No caso em tela, embora a parte apresente argumento 

dentro do rol admitido as matérias de embargos, no caso nulidade da 

citação, chega a soar aventureira as argumentações, pois a empresa 

comparece aos autos contestando o pedido de modo que não há que se 

falar em prejuízo. Sobre indicação de patrono, a regra dessa esfera 

singela é que estando um advogado devidamente cadastrado, este deve 

ser responsabilizado pelas intimações. Replico enunciado do FONAJE que 

demonstra a direção do mencionado: “ ENUNCIADO 77 – O advogado cujo 

nome constar do termo de audiência estará habilitado para todos os atos 

do processo, inclusive para o recurso (XI Encontro – Brasília-DF)”. Então, 

não justifica-se o acolhimento, de modo que os presentes embargos 

devem ser rejeitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA REJEITADOS OS PRESENTES EMBARGOS, com resolução de mérito, 

com fulcro nos entendimentos apresentados alhures. Sem condenação de 

honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Condeno o 

embargante as custas praocessuais por expressa previsão no art. 55, 

paragrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 20 de Outubro 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROSA MILOME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não 

houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou materiais. 

Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 
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SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 26 de Outubro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011804-09.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DENYSE MORAES JARDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Trata-se de execução judicial onde ocorreu o pagamento parcial da dívida 

exequenda, razão pela qual o patrono da parte exeqüente requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele indicada, eis 

porque, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do advogado que representa os 

interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta bancária indicada nos autos. Intime-se a parte 

executada em relação a liquidação do valor remanescente no prazo de 15 

dias, sob pena de multa de 10%, após retornem-me conclusos os autos 

para utilização dos sistemas online. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011804-09.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DENYSE MORAES JARDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Trata-se de execução judicial onde ocorreu o pagamento parcial da dívida 

exequenda, razão pela qual o patrono da parte exeqüente requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele indicada, eis 

porque, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do advogado que representa os 

interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta bancária indicada nos autos. Intime-se a parte 

executada em relação a liquidação do valor remanescente no prazo de 15 

dias, sob pena de multa de 10%, após retornem-me conclusos os autos 

para utilização dos sistemas online. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011804-09.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DENYSE MORAES JARDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Trata-se de execução judicial onde ocorreu o pagamento parcial da dívida 

exequenda, razão pela qual o patrono da parte exeqüente requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele indicada, eis 

porque, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do advogado que representa os 

interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta bancária indicada nos autos. Intime-se a parte 

executada em relação a liquidação do valor remanescente no prazo de 15 

dias, sob pena de multa de 10%, após retornem-me conclusos os autos 

para utilização dos sistemas online. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011336-45.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHOPPERIA CARIBE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, em observância 

ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 9.099/1995 

consubstanciado com os arts. 513 e 523 do códex processual civil, 

jungido com os princípios orientadores da celeridade e da informalidade, 

DETERMINO seja intimada a parte Ré para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena da mesma 

incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante 

cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte requerida 

materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por meio dos 

sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011804-09.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DENYSE MORAES JARDIM (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referencia do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

ação em momento de execução. Consta apresentação de pedido, que 

deve ser recebido como embargos a execução. Importante frisar, 

consoante os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, em especial os da efetividade e segurança jurídica, é 

cediço que, embora oponíveis embargos à execução em sede de 

execução de título (extra)judicial, a parte oponente deve observar sempre 

pelo menos três aspectos essências. O primeiro se refere à temática que 

pode ser debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei 

deste rito, é autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. 

Vejamos: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Confirma esta evidencia, 

apontando que não incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos 

para embargar a execução da sentença estão disciplinados no art. 52, 

inciso IX, da Lei 9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela 

Lei 11.232/05 (XXI Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática 

estabelecida, os embargos não são o expediente correto, devendo, 

portanto esse tipo de defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo 

retro mencionado, sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, 

sob pena de rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do 

recurso de embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). No caso em tela, embora a parte apresente argumento 

dentro do rol admitido as matérias de embargos, no caso nulidade da 

citação, chega a soar aventureira as argumentações, pois a empresa 

comparece aos autos contestando o pedido de modo que não há que se 

falar em prejuízo. Sobre indicação de patrono, a regra dessa esfera 

singela é que estando um advogado devidamente cadastrado, este deve 

ser responsabilizado pelas intimações. Replico enunciado do FONAJE que 

demonstra a direção do mencionado: “ ENUNCIADO 77 – O advogado cujo 

nome constar do termo de audiência estará habilitado para todos os atos 

do processo, inclusive para o recurso (XI Encontro – Brasília-DF)”. Então, 

não justifica-se o acolhimento, de modo que os presentes embargos 

devem ser rejeitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA REJEITADOS OS PRESENTES EMBARGOS, com resolução de mérito, 

com fulcro nos entendimentos apresentados alhures. Sem condenação de 

honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Condeno o 

embargante as custas praocessuais por expressa previsão no art. 55, 

paragrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 20 de Outubro 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY NASCIMENTO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000331-77.2017.811.0004 Pólo Ativo: STEPHANY NASCIMENTO 

SOARES Pólo Passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos e contrato que comprovam a origem da divida. Pois bem, em 

analise aos documentos constantes no processo, ainda que possivel a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo.. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 
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falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DO ATO ATENTATORIO Com 

efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de Processo Civil, em seus 

inciso I e IV, que são deveres das partes e seus procurados, expor os 

fatos de acordo com a verdade, bem como não praticar qualquer inovação 

ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação de multa em decorrência do 

ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). Dessa forma, entendo 

pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa 

em decorrência do ato atentatório praticado pela parte autora e seu 

advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a parte autora, juntamente com 

seu procurador ao pagamento de multa de 2%(dois por cento) do valor da 

causa, em decorrência do ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010980-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA AMERICA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1- INTIME-SE a parte requerida para que apresente arcabouço probatório 

no que diz respeito ao pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias 

dentro do prazo mencionado no §1° do art. 42 da Lei 9.099/95, sob pena 

de ser declarado deserto o recurso inominado. 2- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012000-76.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERCY FERNANDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, em observância 

ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 9.099/1995 

consubstanciado com os arts. 513 e 523 do códex processual civil, 

jungido com os princípios orientadores da celeridade e da informalidade, 

DETERMINO seja intimada a parte Ré para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena da mesma 

incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante 

cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte requerida 

materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por meio dos 

sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001042-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 06/04/2018 Hora: 14:20 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001042-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão da tutela provisória de urgência faz-se necessário 

que no caso sub judice estejam presentes os requisitos acima elencados, 

o que na hipótese em voga restaram devidamente comprovados. Com 

efeito, realizando-se um singelo raciocínio a respeito da relação contratual 

posta à disposição deste juízo, verifica-se que existe o fornecimento de 

água potável pela requerida, de tal sorte que surge a obrigação do 

consumidor de cumprir com a sua parte, qual seja, a contraprestação, isto 

é, o pagamento pelo fornecimento desse bem. Nesse diapasão, pode-se 

concluir que não havendo a contraprestação, com o pagamento pelo 

fornecimento de água potável, a não concessão do serviço seria possível 

e até mesmo inevitável. Contudo, o caso dos autos é sui generis, de modo 

que a concessão da tutela provisória de urgência é medida que se impõe, 

notadamente pelo fato de que o fornecimento de água potável é serviço 

essencial, bem como porque é um bem absolutamente indispensável na 

vida e na sociedade contemporânea, inclusive por questões de saúde 

pública, demonstrando a probabilidade do direito. No que tange o requisito 

do perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo fato de que a 

ausência de água potável na residência do requerente poderá acarretar 

inúmeros problemas ao mesmo, como o bem-estar e a saúde. O perigo da 

demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional ao reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, enormes prejuízos de 

ordem moral e financeira àquele. No que se refere ao fumus boni juris, 

este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do Requerente por 

conta da conduta da Ré, consoante explanação na vestibular. No tocante 

ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela 

satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no 

litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que 

se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual indenização 

pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da medida. 3- No que 
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toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 

8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte 

primária para o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em 

consonância com o disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda 

que de forma subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador 

ordinário não definiu o momento processual adequado para apreciação da 

inversão probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal 

celeuma até uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma 

corrente tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, 

ao passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento?. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: “RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido. (REsp 1125621/MG - RECURSO ESPECIAL 

2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 - Terceira Turma, 

19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7-Face ao exposto, e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

PROVISÓRIA vindicada, no que toca ao pedido da parte requerente para 

que a demandada restabeleça no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o 

fornecimento de água da unidade consumidora de titularidade da 

requerente com cadastro n° 176, sob pena de multa diária no valor de 

R$300,00 (trezentos reais), sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 8- DETERMINO à Secretaria do Juizado Especial da 

Fazenda Pública que agende a audiência de tentativa de conciliação, bem 

como proceda à citação da parte requerida - na forma preconizada pelo 

art. 6° da Lei 12.153/09, para comparecimento à audiência de conciliação, 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). 9- Intime-se a parte autora 

para comparecer ao ato designado, sendo advertida de que o não 

comparecimento acarretará em arquivamento deste pedido. 10- Expeça-se 

o necessário. 11- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002068-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARRAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

 

1- DEFIRO ao promovente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser a parte requerente, pessoa física 

hipossuficiente. 2- Ademais, a demanda não reclama a realização da 

audiência prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados 

da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009, vigindo ainda no Estado de Mato Grosso e adstrito aos 

Juizados da Fazenda Pública, o enunciado 01 que contém a seguinte 

diretriz: “A critério do juiz, poderá ser dispensada a audiência de 

conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde que fixe o 

prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar defesa” (XIII ENCONTRO 

CUIABÁ). 5- Deste modo, determino que seja a parte requerida citada 

observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 

3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 

247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma, para apresentar defesa no 
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prazo de 30 (trinta) dias, promovendo a conclusão dos autos para 

sentença após o transcurso do referido lapso temporal, com ou sem a 

peça de redarguição. 6- Expeça-se o necessário. 7- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001148-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

fornecimento de água por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. A turma recursal tem entendido que falhas genéricas 

generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para caracterização 

do dano, o que faz obrigatoriamente incidir exclusão da competência do 

rito e sistemáticas dos JEC’S. Nesse sentido vejamos: RECURSO 

INOMINADO - FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO 

COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - 

IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA 

ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A 

ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA 

CONCESSIONÁRIA - RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano 

moral, diante de alegações generalizadas acerca da falha do serviço de 

energia elétrica, sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do 

alegado dano. Nesses casos, diante da necessidade da individualização 

do suposto dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo 

consumidor, já narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria 

ofendido a sua honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma 

generalizada em sua peça exordial. Não se faz possível a determinação 

de normalização individual dos serviços quando se anota, desde a 

exordial, que os problemas são gerais e coletivos na Comarca de 

Campinápolis, razão pela qual se faz possível a concessão de adequação 

da prestação dos serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido 

anteriormente. Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme 

enunciado do FONAJE que reprime a pratica de querer demandar ações 

individuais com matéria coletiva, que inclusive faz perder a 

espontaneidade que pode dar lugar a captação. Vejamos: ENUNCIADO 

139 (substitui o Enunciado 32) – A exclusão da competência do Sistema 

dos Juizados Especiais quanto às demandas sobre direitos ou interesses 

difusos ou coletivos, dentre eles os individuais homogêneos, aplica-se 

tanto para as demandas individuais de natureza multitudinária quanto para 

as ações coletivas. Se, no exercício de suas funções, os juízes e 

tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura 

da ação civil coletiva, remeterão peças ao Ministério Público e/ou à 

Defensoria Pública para as providências cabíveis (Alterado no XXXVI 

Encontro – Belém/PA). As demandas propostas em massa retiram o 

critério da espontaneidade o que faz com que o instituto reparador seja 

desvirtuado. Em análise do cotidiano das ações, foi identificado nicho de 

ações idênticas, com mesmo objeto e mesmas causas de pedir, inclusive 

mesmo patrono, o que faz dar ensejo a visualização de demandas 

individuais de natureza multitudinária e/ou para as ações coletivas, 

situação esta que obriga a declarar inviável a demandação neste sistema, 

pelos ditames acima alinhavados, e designar o caminho da tutela coletiva 

que será eficiente para solução do deslinde. Ressalte-se que isso não 

quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, em demanda por processo coletivo. Finalizando o ímpeto decisório, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais, por 

tratar-se de demandas individuais de natureza multitudinária / demandas 

coletivas. Revogue-se eventuais pedidos antecipatórios concedidos, bem 

como demais quaisquer atos já realizados ou por fazer (inclusive 

designação de audiências). Remete-se informações ao Ministério Público 

e/ou à Defensoria Pública para as providências cabíveis, relativo a defesa 

dos direitos coletivos informados. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 25 de Outubro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001147-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIELY BATISTA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

fornecimento de água por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. A turma recursal tem entendido que falhas genéricas 

generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para caracterização 

do dano, o que faz obrigatoriamente incidir exclusão da competência do 

rito e sistemáticas dos JEC’S. Nesse sentido vejamos: RECURSO 

INOMINADO - FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO 

COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - 

IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA 

ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A 

ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA 

CONCESSIONÁRIA - RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano 

moral, diante de alegações generalizadas acerca da falha do serviço de 

energia elétrica, sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do 

alegado dano. Nesses casos, diante da necessidade da individualização 

do suposto dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo 

consumidor, já narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria 

ofendido a sua honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma 

generalizada em sua peça exordial. Não se faz possível a determinação 

de normalização individual dos serviços quando se anota, desde a 
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exordial, que os problemas são gerais e coletivos na Comarca de 

Campinápolis, razão pela qual se faz possível a concessão de adequação 

da prestação dos serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido 

anteriormente. Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme 

enunciado do FONAJE que reprime a pratica de querer demandar ações 

individuais com matéria coletiva, que inclusive faz perder a 

espontaneidade que pode dar lugar a captação. Vejamos: ENUNCIADO 

139 (substitui o Enunciado 32) – A exclusão da competência do Sistema 

dos Juizados Especiais quanto às demandas sobre direitos ou interesses 

difusos ou coletivos, dentre eles os individuais homogêneos, aplica-se 

tanto para as demandas individuais de natureza multitudinária quanto para 

as ações coletivas. Se, no exercício de suas funções, os juízes e 

tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura 

da ação civil coletiva, remeterão peças ao Ministério Público e/ou à 

Defensoria Pública para as providências cabíveis (Alterado no XXXVI 

Encontro – Belém/PA). As demandas propostas em massa retiram o 

critério da espontaneidade o que faz com que o instituto reparador seja 

desvirtuado. Em análise do cotidiano das ações, foi identificado nicho de 

ações idênticas, com mesmo objeto e mesmas causas de pedir, inclusive 

mesmo patrono, o que faz dar ensejo a visualização de demandas 

individuais de natureza multitudinária e/ou para as ações coletivas, 

situação esta que obriga a declarar inviável a demandação neste sistema, 

pelos ditames acima alinhavados, e designar o caminho da tutela coletiva 

que será eficiente para solução do deslinde. Ressalte-se que isso não 

quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, em demanda por processo coletivo. Finalizando o ímpeto decisório, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais, por 

tratar-se de demandas individuais de natureza multitudinária / demandas 

coletivas. Revogue-se eventuais pedidos antecipatórios concedidos, bem 

como demais quaisquer atos já realizados ou por fazer (inclusive 

designação de audiências). Remete-se informações ao Ministério Público 

e/ou à Defensoria Pública para as providências cabíveis, relativo a defesa 

dos direitos coletivos informados. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 25 de Outubro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001146-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DIAS DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

fornecimento de água por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. A turma recursal tem entendido que falhas genéricas 

generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para caracterização 

do dano, o que faz obrigatoriamente incidir exclusão da competência do 

rito e sistemáticas dos JEC’S. Nesse sentido vejamos: RECURSO 

INOMINADO - FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO 

COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - 

IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA 

ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A 

ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA 

CONCESSIONÁRIA - RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano 

moral, diante de alegações generalizadas acerca da falha do serviço de 

energia elétrica, sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do 

alegado dano. Nesses casos, diante da necessidade da individualização 

do suposto dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo 

consumidor, já narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria 

ofendido a sua honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma 

generalizada em sua peça exordial. Não se faz possível a determinação 

de normalização individual dos serviços quando se anota, desde a 

exordial, que os problemas são gerais e coletivos na Comarca de 

Campinápolis, razão pela qual se faz possível a concessão de adequação 

da prestação dos serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido 

anteriormente. Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme 

enunciado do FONAJE que reprime a pratica de querer demandar ações 

individuais com matéria coletiva, que inclusive faz perder a 

espontaneidade que pode dar lugar a captação. Vejamos: ENUNCIADO 

139 (substitui o Enunciado 32) – A exclusão da competência do Sistema 

dos Juizados Especiais quanto às demandas sobre direitos ou interesses 

difusos ou coletivos, dentre eles os individuais homogêneos, aplica-se 

tanto para as demandas individuais de natureza multitudinária quanto para 

as ações coletivas. Se, no exercício de suas funções, os juízes e 

tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura 

da ação civil coletiva, remeterão peças ao Ministério Público e/ou à 

Defensoria Pública para as providências cabíveis (Alterado no XXXVI 

Encontro – Belém/PA). As demandas propostas em massa retiram o 

critério da espontaneidade o que faz com que o instituto reparador seja 

desvirtuado. Em análise do cotidiano das ações, foi identificado nicho de 

ações idênticas, com mesmo objeto e mesmas causas de pedir, inclusive 

mesmo patrono, o que faz dar ensejo a visualização de demandas 

individuais de natureza multitudinária e/ou para as ações coletivas, 

situação esta que obriga a declarar inviável a demandação neste sistema, 

pelos ditames acima alinhavados, e designar o caminho da tutela coletiva 

que será eficiente para solução do deslinde. Ressalte-se que isso não 

quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, em demanda por processo coletivo. Finalizando o ímpeto decisório, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais, por 

tratar-se de demandas individuais de natureza multitudinária / demandas 

coletivas. Revogue-se eventuais pedidos antecipatórios concedidos, bem 

como demais quaisquer atos já realizados ou por fazer (inclusive 

designação de audiências). Remete-se informações ao Ministério Público 

e/ou à Defensoria Pública para as providências cabíveis, relativo a defesa 

dos direitos coletivos informados. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 25 de Outubro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001145-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ASSUNCAO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

fornecimento de água por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. A turma recursal tem entendido que falhas genéricas 

generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para caracterização 

do dano, o que faz obrigatoriamente incidir exclusão da competência do 

rito e sistemáticas dos JEC’S. Nesse sentido vejamos: RECURSO 

INOMINADO - FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO 

COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - 

IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA 

ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A 

ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA 

CONCESSIONÁRIA - RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano 

moral, diante de alegações generalizadas acerca da falha do serviço de 

energia elétrica, sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do 

alegado dano. Nesses casos, diante da necessidade da individualização 

do suposto dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo 

consumidor, já narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria 

ofendido a sua honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma 

generalizada em sua peça exordial. Não se faz possível a determinação 

de normalização individual dos serviços quando se anota, desde a 

exordial, que os problemas são gerais e coletivos na Comarca de 

Campinápolis, razão pela qual se faz possível a concessão de adequação 

da prestação dos serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido 

anteriormente. Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme 

enunciado do FONAJE que reprime a pratica de querer demandar ações 

individuais com matéria coletiva, que inclusive faz perder a 

espontaneidade que pode dar lugar a captação. Vejamos: ENUNCIADO 

139 (substitui o Enunciado 32) – A exclusão da competência do Sistema 

dos Juizados Especiais quanto às demandas sobre direitos ou interesses 

difusos ou coletivos, dentre eles os individuais homogêneos, aplica-se 

tanto para as demandas individuais de natureza multitudinária quanto para 

as ações coletivas. Se, no exercício de suas funções, os juízes e 

tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura 

da ação civil coletiva, remeterão peças ao Ministério Público e/ou à 

Defensoria Pública para as providências cabíveis (Alterado no XXXVI 

Encontro – Belém/PA). As demandas propostas em massa retiram o 

critério da espontaneidade o que faz com que o instituto reparador seja 

desvirtuado. Em análise do cotidiano das ações, foi identificado nicho de 

ações idênticas, com mesmo objeto e mesmas causas de pedir, inclusive 

mesmo patrono, o que faz dar ensejo a visualização de demandas 

individuais de natureza multitudinária e/ou para as ações coletivas, 

situação esta que obriga a declarar inviável a demandação neste sistema, 

pelos ditames acima alinhavados, e designar o caminho da tutela coletiva 

que será eficiente para solução do deslinde. Ressalte-se que isso não 

quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, em demanda por processo coletivo. Finalizando o ímpeto decisório, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais, por 

tratar-se de demandas individuais de natureza multitudinária / demandas 

coletivas. Revogue-se eventuais pedidos antecipatórios concedidos, bem 

como demais quaisquer atos já realizados ou por fazer (inclusive 

designação de audiências). Remete-se informações ao Ministério Público 

e/ou à Defensoria Pública para as providências cabíveis, relativo a defesa 

dos direitos coletivos informados. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 25 de Outubro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001144-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE VILELA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

fornecimento de água por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. A turma recursal tem entendido que falhas genéricas 

generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para caracterização 

do dano, o que faz obrigatoriamente incidir exclusão da competência do 

rito e sistemáticas dos JEC’S. Nesse sentido vejamos: RECURSO 

INOMINADO - FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO 

COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - 

IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA 

ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A 

ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA 

CONCESSIONÁRIA - RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano 

moral, diante de alegações generalizadas acerca da falha do serviço de 

energia elétrica, sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do 

alegado dano. Nesses casos, diante da necessidade da individualização 

do suposto dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo 

consumidor, já narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria 

ofendido a sua honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma 

generalizada em sua peça exordial. Não se faz possível a determinação 

de normalização individual dos serviços quando se anota, desde a 

exordial, que os problemas são gerais e coletivos na Comarca de 

Campinápolis, razão pela qual se faz possível a concessão de adequação 

da prestação dos serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido 

anteriormente. Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme 

enunciado do FONAJE que reprime a pratica de querer demandar ações 

individuais com matéria coletiva, que inclusive faz perder a 

espontaneidade que pode dar lugar a captação. Vejamos: ENUNCIADO 
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139 (substitui o Enunciado 32) – A exclusão da competência do Sistema 

dos Juizados Especiais quanto às demandas sobre direitos ou interesses 

difusos ou coletivos, dentre eles os individuais homogêneos, aplica-se 

tanto para as demandas individuais de natureza multitudinária quanto para 

as ações coletivas. Se, no exercício de suas funções, os juízes e 

tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura 

da ação civil coletiva, remeterão peças ao Ministério Público e/ou à 

Defensoria Pública para as providências cabíveis (Alterado no XXXVI 

Encontro – Belém/PA). As demandas propostas em massa retiram o 

critério da espontaneidade o que faz com que o instituto reparador seja 

desvirtuado. Em análise do cotidiano das ações, foi identificado nicho de 

ações idênticas, com mesmo objeto e mesmas causas de pedir, inclusive 

mesmo patrono, o que faz dar ensejo a visualização de demandas 

individuais de natureza multitudinária e/ou para as ações coletivas, 

situação esta que obriga a declarar inviável a demandação neste sistema, 

pelos ditames acima alinhavados, e designar o caminho da tutela coletiva 

que será eficiente para solução do deslinde. Ressalte-se que isso não 

quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, em demanda por processo coletivo. Finalizando o ímpeto decisório, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais, por 

tratar-se de demandas individuais de natureza multitudinária / demandas 

coletivas. Revogue-se eventuais pedidos antecipatórios concedidos, bem 

como demais quaisquer atos já realizados ou por fazer (inclusive 

designação de audiências). Remete-se informações ao Ministério Público 

e/ou à Defensoria Pública para as providências cabíveis, relativo a defesa 

dos direitos coletivos informados. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 25 de Outubro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001078-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS RIBEIRO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

fornecimento de água por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. A turma recursal tem entendido que falhas genéricas 

generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para caracterização 

do dano, o que faz obrigatoriamente incidir exclusão da competência do 

rito e sistemáticas dos JEC’S. Nesse sentido vejamos: RECURSO 

INOMINADO - FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO 

COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - 

IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA 

ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A 

ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA 

CONCESSIONÁRIA - RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano 

moral, diante de alegações generalizadas acerca da falha do serviço de 

energia elétrica, sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do 

alegado dano. Nesses casos, diante da necessidade da individualização 

do suposto dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo 

consumidor, já narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria 

ofendido a sua honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma 

generalizada em sua peça exordial. Não se faz possível a determinação 

de normalização individual dos serviços quando se anota, desde a 

exordial, que os problemas são gerais e coletivos na Comarca de 

Campinápolis, razão pela qual se faz possível a concessão de adequação 

da prestação dos serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido 

anteriormente. Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme 

enunciado do FONAJE que reprime a pratica de querer demandar ações 

individuais com matéria coletiva, que inclusive faz perder a 

espontaneidade que pode dar lugar a captação. Vejamos: ENUNCIADO 

139 (substitui o Enunciado 32) – A exclusão da competência do Sistema 

dos Juizados Especiais quanto às demandas sobre direitos ou interesses 

difusos ou coletivos, dentre eles os individuais homogêneos, aplica-se 

tanto para as demandas individuais de natureza multitudinária quanto para 

as ações coletivas. Se, no exercício de suas funções, os juízes e 

tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura 

da ação civil coletiva, remeterão peças ao Ministério Público e/ou à 

Defensoria Pública para as providências cabíveis (Alterado no XXXVI 

Encontro – Belém/PA). As demandas propostas em massa retiram o 

critério da espontaneidade o que faz com que o instituto reparador seja 

desvirtuado. Em análise do cotidiano das ações, foi identificado nicho de 

ações idênticas, com mesmo objeto e mesmas causas de pedir, inclusive 

mesmo patrono, o que faz dar ensejo a visualização de demandas 

individuais de natureza multitudinária e/ou para as ações coletivas, 

situação esta que obriga a declarar inviável a demandação neste sistema, 

pelos ditames acima alinhavados, e designar o caminho da tutela coletiva 

que será eficiente para solução do deslinde. Ressalte-se que isso não 

quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, em demanda por processo coletivo. Finalizando o ímpeto decisório, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais, por 

tratar-se de demandas individuais de natureza multitudinária / demandas 

coletivas. Revogue-se eventuais pedidos antecipatórios concedidos, bem 

como demais quaisquer atos já realizados ou por fazer (inclusive 

designação de audiências). Remete-se informações ao Ministério Público 

e/ou à Defensoria Pública para as providências cabíveis, relativo a defesa 

dos direitos coletivos informados. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 25 de Outubro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001077-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ABREU VALADARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 
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avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

fornecimento de água por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. A turma recursal tem entendido que falhas genéricas 

generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para caracterização 

do dano, o que faz obrigatoriamente incidir exclusão da competência do 

rito e sistemáticas dos JEC’S. Nesse sentido vejamos: RECURSO 

INOMINADO - FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO 

COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - 

IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA 

ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A 

ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA 

CONCESSIONÁRIA - RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano 

moral, diante de alegações generalizadas acerca da falha do serviço de 

energia elétrica, sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do 

alegado dano. Nesses casos, diante da necessidade da individualização 

do suposto dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo 

consumidor, já narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria 

ofendido a sua honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma 

generalizada em sua peça exordial. Não se faz possível a determinação 

de normalização individual dos serviços quando se anota, desde a 

exordial, que os problemas são gerais e coletivos na Comarca de 

Campinápolis, razão pela qual se faz possível a concessão de adequação 

da prestação dos serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido 

anteriormente. Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme 

enunciado do FONAJE que reprime a pratica de querer demandar ações 

individuais com matéria coletiva, que inclusive faz perder a 

espontaneidade que pode dar lugar a captação. Vejamos: ENUNCIADO 

139 (substitui o Enunciado 32) – A exclusão da competência do Sistema 

dos Juizados Especiais quanto às demandas sobre direitos ou interesses 

difusos ou coletivos, dentre eles os individuais homogêneos, aplica-se 

tanto para as demandas individuais de natureza multitudinária quanto para 

as ações coletivas. Se, no exercício de suas funções, os juízes e 

tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura 

da ação civil coletiva, remeterão peças ao Ministério Público e/ou à 

Defensoria Pública para as providências cabíveis (Alterado no XXXVI 

Encontro – Belém/PA). As demandas propostas em massa retiram o 

critério da espontaneidade o que faz com que o instituto reparador seja 

desvirtuado. Em análise do cotidiano das ações, foi identificado nicho de 

ações idênticas, com mesmo objeto e mesmas causas de pedir, inclusive 

mesmo patrono, o que faz dar ensejo a visualização de demandas 

individuais de natureza multitudinária e/ou para as ações coletivas, 

situação esta que obriga a declarar inviável a demandação neste sistema, 

pelos ditames acima alinhavados, e designar o caminho da tutela coletiva 

que será eficiente para solução do deslinde. Ressalte-se que isso não 

quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, em demanda por processo coletivo. Finalizando o ímpeto decisório, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais, por 

tratar-se de demandas individuais de natureza multitudinária / demandas 

coletivas. Revogue-se eventuais pedidos antecipatórios concedidos, bem 

como demais quaisquer atos já realizados ou por fazer (inclusive 

designação de audiências). Remete-se informações ao Ministério Público 

e/ou à Defensoria Pública para as providências cabíveis, relativo a defesa 

dos direitos coletivos informados. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 25 de Outubro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010839-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012102-98.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA ALVES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 
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a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012140-13.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMAR ANTONIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010400-20.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DE OLIVEIRA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

RONAIDES GOES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ITAMAR OLIVEIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001664-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE MARTINS MORIGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO)

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - 

MT0013327A, MAURICIO COSTA BARBOSA - MT19457/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 06/04/2018 Hora: 15:00 (Horario de MT) , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011918-45.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DIGITAL BF LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO BARRA 

DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS RUA 

RUA FRANCISCO LIRA , 1051, SENA MARQUES - BARRA DO GARÇAS 

SENTENÇA Numero do Processo: 0011918-72.2015.811.0008 Polo Ativo: 

RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA Polo Passivo: DAFITI Vistos, etc.. 1. 
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Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 da Lei 

9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma preliminar, passo 

ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do teor dos 

andamentos, temos que os promovidos informam perda do interesse de 

agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, independentemente 

de ser o processo de conhecimento ou de execução, compartilho do 

entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção do processo 

independe de prévia intimação das partes, em razão do disposto no artigo 

51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 

51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Considerando 

que foi informado pagamento, o processo de execução cumpriu o seu 

objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

primeiramente homologo para todos efeitos judiciais o acordo firmado . Por 

todo o exposto, comprovado adimplemento da transação, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino Expeça-se alvará/ou proceda transferência eletrônica dos 

valores depositados em favor de quem de direito. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providencia, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 22 de Março de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MACHADO MONTALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - MT21691/O, 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 06/04/2018 Hora: 15:20 (Horario de MT) , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MACHADO MONTALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Das 

breves leituras empreendidas extrai-se que para o requerente lograr a 

medida vindicada, se faz necessária a presença dos requisitos 

mencionados no artigo acima, destarte, iniciada a busca dos requisitos da 

probabilidade do direito e do perigo do dano que, caso presentes, 

evidenciariam que o postulante sofreu constrangimentos e aborrecimentos 

em razão do procedimento da Ré, os mesmos não restaram demonstrados 

inicialmente nos documentos que acompanharam a exordial vez que, 

conforme extrato de negativações expedido pelo órgão responsável pelo 

cadastro de inadimplentes, há negativação alienígena à rusga, ocorridas 

há mais de quatro anos, não evidenciando o perigo da demora (periculum 

in mora) e o fumus boni juris, uma vez que nenhuma medida foi tomada 

nesse período no sentido de retirar o seu nome do cadastro de 

inadimplentes, não havendo que se falar em risco para a efetividade da 

tutela final, para o fim de ser deferida a antecipação da tutela reclamada. 

3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar 

que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo 

fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em 

consonância com o disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda 

que de forma subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador 

ordinário não definiu o momento processual adequado para apreciação da 

inversão probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal 

celeuma até uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma 

corrente tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, 

ao passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 
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determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento?. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de 

tutela antecipada formulado pelo requerente ante a ausência de conteúdo 

probatório que evidencie o periculum in mora, uma vez que o extrato 

emitido pelo Serviço de Proteção ao crédito evidencia negativação diversa, 

pretérita e alienígena às narrativas contidas na exordial. 8- DEFIRO ao 

promovente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 1060/50, 

por declarar ser a parte requerente, pessoa física hipossuficiente. 9- 

Tendo a audiência de conciliação já sido aprazada, proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 14- Expeça-se o 

necessário. 15- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001664-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE MARTINS MORIGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO)

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Das 

breves leituras empreendidas extrai-se que para a postulante lograr a 

medida vindicada, se faz necessária a presença dos requisitos 

mencionados no artigo acima, destarte, iniciada a busca dos requisitos da 

probabilidade do direito e do perigo do dano que, caso presentes, 

evidenciariam que a requerente sofreu constrangimento e aborrecimentos 

em razão do procedimento da Ré, os mesmos não restaram demonstrados 

inicialmente nos documentos que acompanharam a exordial vez que, 

conforme extrato de negativações expedido pelo órgão responsável pelo 

cadastro de inadimplentes, há diversas negativações alienígenas à rusga, 

ocorridas há mais de dois anos, não evidenciando o perigo da demora 

(periculum in mora) e o fumus boni juris, uma vez que nenhuma medida foi 

tomada nesse período no sentido de retirar o seu nome do cadastro de 

inadimplentes, não havendo que se falar em risco para a efetividade da 

tutela final, para o fim de ser deferida a antecipação da tutela reclamada. 

3- Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado pela 

requerente ante a ausência de conteúdo probatório que evidencie o 

periculum in mora, uma vez que o extrato emitido pelo Serviço de Proteção 

ao crédito evidencia negativações diversas, pretéritas e alienígenas às 

narrativas contidas na exordial. 4- DEFIRO a promovente os benefícios da 

Justiça Gratuita nos termos da Lei 1060/50, por declarar ser a parte 

requerente, pessoa física hipossuficiente. 5- Tendo a audiência de 

conciliação já sido aprazada, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 
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oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 6- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 7- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 8- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 9- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 10- Expeça-se o 

necessário. 11- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000865-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAMARIS HOANE DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 06/04/2018 Hora: 13:20 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-18 EXCEÇÕES

Processo Número: 1001035-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR OLIVEIRA DE MORAES (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXCEPIENTE)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

fornecimento de água por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. A turma recursal tem entendido que falhas genéricas 

generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para caracterização 

do dano, o que faz obrigatoriamente incidir exclusão da competência do 

rito e sistemáticas dos JEC’S. Nesse sentido vejamos: RECURSO 

INOMINADO - FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO 

COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - 

IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA 

ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A 

ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA 

CONCESSIONÁRIA - RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano 

moral, diante de alegações generalizadas acerca da falha do serviço de 

energia elétrica, sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do 

alegado dano. Nesses casos, diante da necessidade da individualização 

do suposto dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo 

consumidor, já narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria 

ofendido a sua honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma 

generalizada em sua peça exordial. Não se faz possível a determinação 

de normalização individual dos serviços quando se anota, desde a 

exordial, que os problemas são gerais e coletivos na Comarca de 

Campinápolis, razão pela qual se faz possível a concessão de adequação 

da prestação dos serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido 

anteriormente. Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme 

enunciado do FONAJE que reprime a pratica de querer demandar ações 

individuais com matéria coletiva, que inclusive faz perder a 

espontaneidade que pode dar lugar a captação. Vejamos: ENUNCIADO 

139 (substitui o Enunciado 32) – A exclusão da competência do Sistema 

dos Juizados Especiais quanto às demandas sobre direitos ou interesses 

difusos ou coletivos, dentre eles os individuais homogêneos, aplica-se 

tanto para as demandas individuais de natureza multitudinária quanto para 

as ações coletivas. Se, no exercício de suas funções, os juízes e 

tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura 

da ação civil coletiva, remeterão peças ao Ministério Público e/ou à 

Defensoria Pública para as providências cabíveis (Alterado no XXXVI 

Encontro – Belém/PA). As demandas propostas em massa retiram o 

critério da espontaneidade o que faz com que o instituto reparador seja 

desvirtuado. Em análise do cotidiano das ações, foi identificado nicho de 

ações idênticas, com mesmo objeto e mesmas causas de pedir, inclusive 

mesmo patrono, o que faz dar ensejo a visualização de demandas 

individuais de natureza multitudinária e/ou para as ações coletivas, 

situação esta que obriga a declarar inviável a demandação neste sistema, 

pelos ditames acima alinhavados, e designar o caminho da tutela coletiva 

que será eficiente para solução do deslinde. Ressalte-se que isso não 

quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, em demanda por processo coletivo. Finalizando o ímpeto decisório, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais, por 

tratar-se de demandas individuais de natureza multitudinária / demandas 

coletivas. Revogue-se eventuais pedidos antecipatórios concedidos, bem 

como demais quaisquer atos já realizados ou por fazer (inclusive 

designação de audiências). Remete-se informações ao Ministério Público 

e/ou à Defensoria Pública para as providências cabíveis, relativo a defesa 

dos direitos coletivos informados. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 25 de Outubro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA GOMES NIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 
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acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001025-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIUZA GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

fornecimento de água por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. A turma recursal tem entendido que falhas genéricas 

generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para caracterização 

do dano, o que faz obrigatoriamente incidir exclusão da competência do 

rito e sistemáticas dos JEC’S. Nesse sentido vejamos: RECURSO 

INOMINADO - FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO 

COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - 

IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA 

ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A 

ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA 

CONCESSIONÁRIA - RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano 

moral, diante de alegações generalizadas acerca da falha do serviço de 

energia elétrica, sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do 

alegado dano. Nesses casos, diante da necessidade da individualização 

do suposto dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo 

consumidor, já narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria 

ofendido a sua honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma 

generalizada em sua peça exordial. Não se faz possível a determinação 

de normalização individual dos serviços quando se anota, desde a 

exordial, que os problemas são gerais e coletivos na Comarca de 

Campinápolis, razão pela qual se faz possível a concessão de adequação 

da prestação dos serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido 

anteriormente. Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme 

enunciado do FONAJE que reprime a pratica de querer demandar ações 

individuais com matéria coletiva, que inclusive faz perder a 

espontaneidade que pode dar lugar a captação. Vejamos: ENUNCIADO 

139 (substitui o Enunciado 32) – A exclusão da competência do Sistema 

dos Juizados Especiais quanto às demandas sobre direitos ou interesses 

difusos ou coletivos, dentre eles os individuais homogêneos, aplica-se 

tanto para as demandas individuais de natureza multitudinária quanto para 

as ações coletivas. Se, no exercício de suas funções, os juízes e 

tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura 

da ação civil coletiva, remeterão peças ao Ministério Público e/ou à 

Defensoria Pública para as providências cabíveis (Alterado no XXXVI 

Encontro – Belém/PA). As demandas propostas em massa retiram o 

critério da espontaneidade o que faz com que o instituto reparador seja 

desvirtuado. Em análise do cotidiano das ações, foi identificado nicho de 

ações idênticas, com mesmo objeto e mesmas causas de pedir, inclusive 

mesmo patrono, o que faz dar ensejo a visualização de demandas 

individuais de natureza multitudinária e/ou para as ações coletivas, 

situação esta que obriga a declarar inviável a demandação neste sistema, 

pelos ditames acima alinhavados, e designar o caminho da tutela coletiva 

que será eficiente para solução do deslinde. Ressalte-se que isso não 

quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, em demanda por processo coletivo. Finalizando o ímpeto decisório, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais, por 

tratar-se de demandas individuais de natureza multitudinária / demandas 

coletivas. Revogue-se eventuais pedidos antecipatórios concedidos, bem 

como demais quaisquer atos já realizados ou por fazer (inclusive 

designação de audiências). Remete-se informações ao Ministério Público 

e/ou à Defensoria Pública para as providências cabíveis, relativo a defesa 

dos direitos coletivos informados. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 25 de Outubro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001024-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SUZE FAUSTINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

fornecimento de água por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. A turma recursal tem entendido que falhas genéricas 

generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para caracterização 
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do dano, o que faz obrigatoriamente incidir exclusão da competência do 

rito e sistemáticas dos JEC’S. Nesse sentido vejamos: RECURSO 

INOMINADO - FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO 

COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - 

IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA 

ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A 

ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA 

CONCESSIONÁRIA - RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano 

moral, diante de alegações generalizadas acerca da falha do serviço de 

energia elétrica, sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do 

alegado dano. Nesses casos, diante da necessidade da individualização 

do suposto dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo 

consumidor, já narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria 

ofendido a sua honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma 

generalizada em sua peça exordial. Não se faz possível a determinação 

de normalização individual dos serviços quando se anota, desde a 

exordial, que os problemas são gerais e coletivos na Comarca de 

Campinápolis, razão pela qual se faz possível a concessão de adequação 

da prestação dos serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido 

anteriormente. Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme 

enunciado do FONAJE que reprime a pratica de querer demandar ações 

individuais com matéria coletiva, que inclusive faz perder a 

espontaneidade que pode dar lugar a captação. Vejamos: ENUNCIADO 

139 (substitui o Enunciado 32) – A exclusão da competência do Sistema 

dos Juizados Especiais quanto às demandas sobre direitos ou interesses 

difusos ou coletivos, dentre eles os individuais homogêneos, aplica-se 

tanto para as demandas individuais de natureza multitudinária quanto para 

as ações coletivas. Se, no exercício de suas funções, os juízes e 

tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura 

da ação civil coletiva, remeterão peças ao Ministério Público e/ou à 

Defensoria Pública para as providências cabíveis (Alterado no XXXVI 

Encontro – Belém/PA). As demandas propostas em massa retiram o 

critério da espontaneidade o que faz com que o instituto reparador seja 

desvirtuado. Em análise do cotidiano das ações, foi identificado nicho de 

ações idênticas, com mesmo objeto e mesmas causas de pedir, inclusive 

mesmo patrono, o que faz dar ensejo a visualização de demandas 

individuais de natureza multitudinária e/ou para as ações coletivas, 

situação esta que obriga a declarar inviável a demandação neste sistema, 

pelos ditames acima alinhavados, e designar o caminho da tutela coletiva 

que será eficiente para solução do deslinde. Ressalte-se que isso não 

quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, em demanda por processo coletivo. Finalizando o ímpeto decisório, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais, por 

tratar-se de demandas individuais de natureza multitudinária / demandas 

coletivas. Revogue-se eventuais pedidos antecipatórios concedidos, bem 

como demais quaisquer atos já realizados ou por fazer (inclusive 

designação de audiências). Remete-se informações ao Ministério Público 

e/ou à Defensoria Pública para as providências cabíveis, relativo a defesa 

dos direitos coletivos informados. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 25 de Outubro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000201-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT0010209A (ADVOGADO)

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO SILVA VILELA OAB - MT0017368A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000201-87.2017.811.0004 Pólo Ativo: PEDRO HENRIQUE 

RODRIGUES DE SOUZA Pólo Passivo: MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO 

- ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA TRABALHISTA, onde a parte 

autora alega que trabalhou para o Reclamado no período de 09.08.2015 a 

03.11.2016, restando sua rescisão trabalhista que nunca foi paga, sendo 

direito ao saldo salário, gratificação, férias indenizadas, férias 

proporcionais, décimo terceiro salário e 1/3 férias constitucionais, que 

perfazem R$ 9.066,69 (nove mil sessenta e seis reais e sessenta e nove 

centavos). Na contestação, o MUNICIPIO alega que a autora não juntou a 

nota de empenho, portanto não poderá receber a quantia pleiteada, 

pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, verifico que a parte 

autora comprova o direito das verbas pleiteadas na presente ação. 

Devendo ser acolhidos os pedidos em sua totalidade. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - 

SÚMULA 339 DO STJ - VERBAS RESCISÓRIAS NÃO PAGAS - TERMO DE 

RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

QUITAÇÃO - APELO DESPROVIDO. - Consoante entendimento 

jurisprudencial pacificado, inclusive pela súmula 339 do STJ, é cabível 

ajuizamento da ação monitória em face da Fazenda Pública. - Ante a 

ausência de provas da quitação das verbas especificadas no Termo de 

Rescisão do Contrato de Trabalho, ônus atribuído à Municipalidade por 

força do art. 333, II, do CPC devida é a condenação do ente público ao 

pagamento. (TJ-MG - AC: 10433110036749001 MG, Relator: Versiani 

Penna, Data de Julgamento: 29/08/2013, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2013) Dessa forma, devido o pagamento 

das verbas aqui pleiteadas. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado pela parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) 

CONDENAR o MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO/MT a pagar o valor de 

R$ 9.066,69 (nove mil sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos) 

acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, a 

partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, desde a data da 

rescisão. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010441-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRAULINA OLIVEIRA NEGRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8010441-16.2017.811.0004 Pólo Ativo: BRAULINA OLIVEIRA 

NEGRI Pólo Passivo: MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, onde a autora aduz em resumo que, 

quando estava na sua ultima gestação não conseguiu realizar nenhum 

exame do pré-natal pela rede pública, ficando toda a gestação sem fazer 

nenhum exame, e ainda que o ônibus do município que leva as crianças 

para escola se negou a levar seus filhos, tendo que efetuar o registro de 

boletim de ocorrência, por esses motivos aduz que deve ser ressarcida 

pelos abalo moral sofrido. Na contestação, alega o Reclamado em resumo 

que os pedidos da parte autora não podem ser acolhidos, pugnando pela 

improcedência da inicial. Como se observa, nesta demanda, como em 

tantas outras ações de indenização por dano moral, o julgamento não 

demanda maiores incursões jurídicas ou no campo da investigação 

probatória (daí o julgamento antecipado da lide). A solução passa 

simplesmente pelo exame de fatos notórios e de regras de convivência 

social, regras da experiência comum. Nessa senda, tenho que cada 

situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de 

forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das 

ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a 

toda pessoa que passe por uma desagradável situação em um 

acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não 

retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. O autor nos 

presentes autos se resume em trazer proposições genéricas, sem fixar o 

centro exato dos elementos caracterizadores dos danos, quais sejam, o 

nexo de causalidade e o fato lesivo concreto. A parte autora não 

demonstrou em qual situação se encontrou constrangida, pois, em analise 

aos fatos e documentos constantes no processo, verifico que a parte 

autora não comprova nenhum abalo moral sofrido, tendo em vista que os 

exames realizados de forma particular não comprova a negativa do 

fornecimento da rede de saúde pública, e ainda não existe nos autos 

nenhum documento que comprove a ausência do fornecimento do serviço 

de ônibus escolar. No que diz respeito ao dano moral, não verifico na 

espécie versada a sua ocorrência, pois não restou suficientemente 

comprovado que os envolvidos foram expostos a situação vexatória ou 

indigna. Não se pode esquecer que a sensibilidade exacerbada está fora 

da órbita do dano moral, devendo ser levado em conta que a frustração e 

a contrariedade, em certa medida, fazem parte da normalidade do nosso 

dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar. A jurisprudência é neste sentido: O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). É certo que a Constituição Federal, em seu art. 5º, 

inciso X, prevê que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e 

a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação”, expressando claramente 

que pode ser objeto de reparação o chamado dano moral. Com efeito, a 

improcedência se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011502-14.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEY LY NAY DIACOY FARIAS MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS OAB - MT0012607A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS - 

MT0012607A para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011991-80.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA MAUERVERCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

RENATO SILVA VILELA OAB - MT0017368A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011297-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS LIMA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
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insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011783-96.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA JULIANA MORENO VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

RENATO SILVA VILELA OAB - MT0017368A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011783-96.2016.811.0004 Pólo Ativo: CARLA JULIANA 

MORENO VASCONCELOS Pólo Passivo: MUNICÍPIO DE GENERAL 

CARNEIRO/MT Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA TRABALHISTA, onde a parte 

autora alega que trabalhou para o Reclamado no período de 07-02-2012 A 

10.10.2012, sendo seu contrato encerrado antes do prazo de vigência, 

fazendo jus ao recebimento: R$1.247,81 – férias proporcionais (8/12 

avos) e 1/3 constitucional R$935,86 – décimo terceiro proporcional (8/12 

avos) Que não foram pagos pela Reclamada. O MUNICIPIO DE BARRA DO 

GARÇAS/MT, devidamente citado apresentou defesa em tempo hábil, 

impugnando genericamente as alegações da parte autora, alegando que o 

contrato de funcionário publico sem concurso de provas ou provas e 

títulos é nulo, conferindo direito somente ao pagamento da 

contraprestação pactuada. Pois bem, verifico que a parte autora 

comprova o direito das verbas pleiteadas na presente ação, não 

possuindo razão quanto a ausência de direito da autora, visto que tais 

verbas se enquadram nos direitos referentes a contraprestações 

pactuadas.. Devendo ser acolhidos os pedidos os iniciais. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - 

SÚMULA 339 DO STJ - VERBAS RESCISÓRIAS NÃO PAGAS - TERMO DE 

RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

QUITAÇÃO - APELO DESPROVIDO. - Consoante entendimento 

jurisprudencial pacificado, inclusive pela súmula 339 do STJ, é cabível 

ajuizamento da ação monitória em face da Fazenda Pública. - Ante a 

ausência de provas da quitação das verbas especificadas no Termo de 

Rescisão do Contrato de Trabalho, ônus atribuído à Municipalidade por 

força do art. 333, II, do CPC devida é a condenação do ente público ao 

pagamento. (TJ-MG - AC: 10433110036749001 MG, Relator: Versiani 

Penna, Data de Julgamento: 29/08/2013, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2013) Dessa forma, devido o pagamento 

das verbas aqui pleiteadas. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDENCIA do pedido formulado pela parte autora, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR o 

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO/MT a pagar o valor de R$2.183,67(dois 

mil, cento e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos) acrescido de 

juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, a partir da 

citação e correção monetária pelo IPCA-E, desde a data da rescisão. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010315-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON ELIAS DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 
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declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011772-67.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CAMPOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

RENATO SILVA VILELA OAB - MT0017368A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011772-67.2016.811.0004 Pólo Ativo: ROSANGELA CAMPOS 

DOS SANTOS Pólo Passivo: MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO/MT 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA TRABALHISTA, onde a parte autora alega que trabalhou para 

o Reclamado no período de 02-02-2011 A 31.12.2012, sendo seu contrato 

era remunerado com seu salário mais uma gratificação pela função, porém 

desde maio de 2012 não estava recebendo sua gratificação, e jamais 

recebeu suas férias, fazendo jus ao seguinte recebimento: Férias 

referentes ao ano de 2011 (+ 1/3): R$ 1.305,33 Férias referentes ao ano 

de 2012 (+ 1/3): R$ 1.305,33 Gratificação da função (maio a 

dezembro/2012): R$ 2.499,00 Que não foram pagos pela Reclamada. O 

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO/MT, devidamente citado apresentou 

defesa em tempo hábil, impugnando genericamente as alegações da parte 

autora, alegando que o contrato de funcionário publico sem concurso de 

provas ou provas e títulos é nulo, conferindo direito somente ao 

pagamento da contraprestação pactuada. Pois bem, verifico que a parte 

autora comprova o direito das verbas pleiteadas na presente ação, não 

possuindo razão quanto a ausência de direito da autora, visto que tais 

verbas se enquadram nos direitos referentes a contraprestações 

pactuadas.. Devendo ser acolhidos os pedidos os iniciais. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - 

SÚMULA 339 DO STJ - VERBAS RESCISÓRIAS NÃO PAGAS - TERMO DE 

RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

QUITAÇÃO - APELO DESPROVIDO. - Consoante entendimento 

jurisprudencial pacificado, inclusive pela súmula 339 do STJ, é cabível 

ajuizamento da ação monitória em face da Fazenda Pública. - Ante a 

ausência de provas da quitação das verbas especificadas no Termo de 

Rescisão do Contrato de Trabalho, ônus atribuído à Municipalidade por 

força do art. 333, II, do CPC devida é a condenação do ente público ao 

pagamento. (TJ-MG - AC: 10433110036749001 MG, Relator: Versiani 

Penna, Data de Julgamento: 29/08/2013, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2013) Dessa forma, devido o pagamento 

das verbas aqui pleiteadas. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDENCIA do pedido formulado pela parte autora, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR o 

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO/MT a pagar o valor de 

R$5.109,66(cinco mil, cento e nove reais e sessenta e seis centavos) 

acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, a 

partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, desde a data da 

rescisão. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012448-15.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENISIO MATOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012447-30.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENISIO MATOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 
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realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011753-61.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITORINO NETO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO SILVA VILELA OAB - MT0017368A (ADVOGADO)

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, face o trânsito em julgado da sentença constante no Id 

11338008, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010392-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, em observância 

ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 9.099/1995 

consubstanciado com os arts. 513 e 523 do códex processual civil, 

jungido com os princípios orientadores da celeridade e da informalidade, 

DETERMINO seja intimada a parte Ré para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento referente a sua condenação sob pena da mesma 

incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante 

cobrado. 2- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a parte requerida 

materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora por meio dos 

sistemas on-line. 3- Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012171-33.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIJHONS DIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 
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intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011035-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DE PAULA CAMARGO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO AILTON DA CUNHA OAB - GO39787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011035-30.2017.811.0004 Pólo Ativo: ELIANA DE PAULA 

CAMARGO DO PRADO Pólo Passivo: OI S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos e contrato que comprovam a origem da divida. Pois bem, em 

analise aos documentos constantes no processo, ainda que possivel a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo.. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DO ATO ATENTATORIO Com 

efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de Processo Civil, em seus 

inciso I e IV, que são deveres das partes e seus procurados, expor os 

fatos de acordo com a verdade, bem como não praticar qualquer inovação 

ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação de multa em decorrência do 

ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). Dessa forma, entendo 

pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa 

em decorrência do ato atentatório praticado pela parte autora e seu 

advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a parte autora, juntamente com 

seu procurador ao pagamento de multa de 2%(dois por cento) do valor da 

causa, em decorrência do ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WCLEBIA FIGUEIREDO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000791-64.2017.811.0004 Pólo Ativo: WCLEBIA FIGUEIREDO DE 

SOUSA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 
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documentos e contrato que comprovam a origem da divida. Pois bem, em 

analise aos documentos constantes no processo, ainda que possivel a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo.. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DO ATO ATENTATORIO Com 

efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de Processo Civil, em seus 

inciso I e IV, que são deveres das partes e seus procurados, expor os 

fatos de acordo com a verdade, bem como não praticar qualquer inovação 

ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação de multa em decorrência do 

ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). Dessa forma, entendo 

pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa 

em decorrência do ato atentatório praticado pela parte autora e seu 

advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a parte autora, juntamente com 

seu procurador ao pagamento de multa de 2%(dois por cento) do valor da 

causa, em decorrência do ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010322-26.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE BARBOSA QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010322-26.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE BARBOSA QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1- Remeta-se os autos ao contador judicial para que calcule e corrija a 

dívida exeqëenda, contada até a data do bloqueio na conta da executada. 

Havendo negativa na realização dos cálculos, extraia-se cópias e 
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remeta-as à Diretoria do Fórum para adoção das medidas pertinentes. 2- 

Concretizado os cálculos, certifique os atos pendentes e faça conclusos. 

3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010783-61.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY ALVES MIRANDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNIS MACHADO DA SILVEIRA OAB - MT0005752A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte exequente/requerente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar todos os 

dados bancários necessários para expedição de Alvará Judicial, quais 

sejam: nome do banco, número da conta corrente e/ou conta poupança, 

número da agência bancária, CPF ou CNPJ da(s) pessoa(s) favorecida(s), 

haja vista a parte executada já ter depositado todo o montante da dívida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011100-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH OAB - MT23177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - MT23177/O para 

que apresente o novo endereço da parte promovida, visto que a 

correspondencia de citação retornou com a informação "mudou-se", no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010703-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA PAZ DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA LIRA HEREDIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO)

 

1- Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da lei 9099/95, vejo a 

necessidade de extinguir o feito. 2- Ao analisar a exordial e diante do 

contexto fático que se apresenta o processo, verifica-se a impossibilidade 

de se chegar a uma decisão coerente e justa sem que se proceda ao 

exame pericial (grafotécnico) para apurar a veracidade das assinaturas 

grifadas nas notas promissórias encartadas no auto em apreço a ser 

realizado por profissional competente, motivo pelo qual, reconheço a 

incompetência deste Juizado para o presente feito. 3- É de bom alvitre 

destacar que os litígios relacionados à perícia não estão pura e 

expressamente excluídos do Juizado Especial Cível, sob pena de 

contrariar a mens legis. Em verdade, a Lei nº 9.099/95 estabelece, em seu 

art. 3º, dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser 

considerada de menor complexidade e, consectariamente, sujeita à 

competência do Juizado Especial Cível. 4- Há, então, apenas dois critérios 

para fixação dessa competência, quais sejam: valor e matéria, inexistindo 

dispositivo na Lei nº 9.099/95 que permita concluir que a complexidade da 

causa e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível esteja 

relacionada à necessidade ou não de perícia. 5- Ao revés, o art. 35 da Lei 

9.099/95 regula a hipótese de prova técnica, em ordem a confirmar o fato 

de que no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é possível a realização de 

perícia, seguindo-se, naturalmente, formalidades simplificadas que sejam 

compatíveis com as causas de menor complexidade. Nesse contexto, 

evidenciada a natureza complexa da prova, tratando-se de matéria de 

ordem pública, cabe, de ofício extinguir o processo, sem julgamento do 

mérito, conforme dispõe o artigo 51, inciso II, da lei em testilha, 

reconhecendo assim, a incompetência deste Juizado. 6- Por esse ângulo, 

debruçando-me sobre os autos, constato que a competência para o 

processamento e julgamento do feito é da Justiça Comum em razão deste 

Juizado Especial Cível não possuir competência para causas de maiores 

complexidades, consoante o artigo 3º da Lei nº 9.099/1995, in verbis: “O 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas”. 7- Cumpre-lhe estar sempre atento ao binômio 

simplicidade-celeridade que deve presidir o curso do processo, limitando 

ou excluindo provas que considerar excessivas, impertinentes ou 

protelatórias (art. 33) e, principalmente, impedindo peremptoriamente a 

tentativa de produção de prova técnica formal, cujo procedimento destoa, 

por sua complexidade e custo elevados, da matriz constitucional de 

pequena complexidade da causa. 8- Perante o exposto, o entendimento 

ora analisado possui respaldo em um dos pilares dos Juizados Especiais, 

dando característica fundamental aos atos nesse instituto, posto que o 

princípio da celeridade significa que o processo deve ser rápido e terminar 

no menor tempo possível, por envolver demandas economicamente 

simples e de nenhuma complexidade jurídica, a fim de permitir ao autor a 

satisfação quase imediata do seu Direito. 9- Deste modo há de se concluir 

que na seara dos Juizados Especiais não são cabíveis incidentes que 

protelem o julgamento, portanto não é admitida qualquer forma de 

intervenção de terceiros e nem sequer realizações de exames periciais, 

posto que, caso fosse possível a aplicabilidade desses procedimentos 

complexos, o sistema do Juizado Especial deixaria de ser especial, pois 

sofreria todas as etapas burocráticas e complexas do sistema ordinário. 

Assim, é pertinente colacionar os entendimentos adotados pelas 

jurisprudências pátrias: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE 

PELA DIVERGÊNCIA NAS ASSINATURAS. NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. CAUSA DE MAIOR COMPLEXIDADE (ENUNCIADO Nº 54 

DO FONAJE). INCOMPETÊNCIA DECLARADA. EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 51, II, DA LEI 9.099/95). SENTENÇA 

REFORMADA. Recurso conhecido e provido. Trata-se de ação de ação de 

execução com base em nota promissória ajuizada por Madepiatti Indústria 

e Comércio de Madeiras Ltda. ME em face de M. F. Zanatta Ltda, buscando 

o pagamento da dívida apresentada. Foram interpostos embargos à 

execução alegando a nulidade do título por não haver semelhança entre a 

assinatura constante na promissória (evento 1.1, pág. 3) e a da executada 

(eventos 33.1, pág. 7 e 33.2). Sobreveio sentença julgando improcedentes 

os embargos à execução e determinando o prosseguimento da execução 

(evento 1.14). Inconformada, a executada interpôs recurso inominado, 

requerendo, em síntese a reforma da sentença monocrática para que seja 

julgado extinto o processo por necessidade de perícia (evento 33). É o 

relatório. Passo ao voto. Satisfeitos os pressupostos viabilizadores da 

admissibilidade do recurso, razão pela qual, merece conhecimento. Em 

minuciosa análise dos documentos acostados, conclui- se ser 

imprescindível a realização da perícia grafotécnica a fim de dirimir a 

controvérsia acerca da veracidade da assinatura da nota promissória, 

para se constar se há ou não o dever de pagar o valor pretendido. Assim, 

considerando-se que a competência dos juizados especiais é fixada, 

também, em virtude da complexidade do feito ? como PODER JUDICIÁRIO 

DO ESTADO DO PARANÁ 1ª TURMA RECURSAL - PROJUDI Ante o 

exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, 

CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos termos 

deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000259-08.2004.8.16.0107/0 - 

Mamborê - Rel.: FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - - 

J. 02.09.2016) (grifos nossos). (TJ-PR - RI: 000025908200481601070 PR 

0000259-08.2004.8.16.0107/0 (Acórdão), Relator: FERNANDA DE 

QUADROS JORGENSEN GERONASSO, Data de Julgamento: 02/09/2016, 1ª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 16/09/2016). RECURSO INOMINADO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

DESCONHECIMENTO DO TÍTULO. ASSINATURA NEGADA. ÔNUS DA 

PROVA QUE INCUMBIA AO EXEQUENTE. ARTIGO 389, II, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004339362, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 08/05/2014). (grifos nossos). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004339362 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, 

Data de Julgamento: 08/05/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 12/05/2014). 10- Em suma, perante 
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aos entendimentos acima colacionados, independentemente do valor que 

lhe fora atribuído e das partes envolvidas, a apreciação da demanda foge 

da alçada dos Juizados Especiais Cíveis em decorrência da circunstância 

de complexidade do feito, levando em consideração que no caso concreto 

haverá a necessidade de promoção de perícia contábil para apurar a 

veracidade das assinaturas grifadas nas notas promissórias encartadas 

no auto em apreço, não podendo o juízo acolher a perícia unilateral, ainda 

que realizada pelo perito legista do Estado de Mato Grosso. 11- Por fim, 

anoto que a presente decisão não inviabiliza o direito da parte autora à 

prestação jurisdicional reclamada, sendo certo que poderá pleitear no 

Juízo próprio. 12- Face ao Exposto, diante das jurisprudências 

supracitadas, nos termos do artigo 3º c/c 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95 e 

artigo 64 do Diploma Processual Civil, DECLARO a Incompetência deste 

Juízo, em razão da complexidade da causa, para julgar o feito, e, em 

consequência, JULGO extinto o processo sem julgamento do mérito. 13- 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. 14- Sentença publicada eletronicamente. 15- Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. 16- Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

17- Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010377-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010377-06.2017.811.0004 Pólo Ativo: APARECIDA FERREIRA 

DO NASCIMENTO Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

ORDINARIA TRABALHISTA, onde a parte autora objetiva o recebimento do 

percentual de 20% (vinte por cento) de insalubridade ao qual alega ter 

direito na função que desempenha, conforme laudo e documentos em 

anexo. O MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT, devidamente deixou de 

apresentar contestação, de modo que aplico a sua revelia nos termos do 

artigo 344 do CPC. Pois bem, em analise detalhada aos autos, verifico que 

a parte autora comprova que exerce o cargo de auxiliar de serviços 

gerais (SUS). No entanto, a jurisprudência recente não reconhece a 

possibilidade do recebimento de tais verbas, conforme segue: RECURSO 

INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E/OU 

PERICULOSIDADE. SUBSÍDIO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Os 

comandos do artigo 7º, da CF/88, que acarretem em acréscimo de 

remuneração, como no caso dos adicionais de periculosidade e 

insalubridade, não podem ser deferidos cumulativamente ao regime 

remuneratório por subsídio, pois este presume que situações 

excepcionais, como o labor insalubre ou perigoso, já estejam 

considerados no montante eleito com tal finalidade, visto serem inerentes 

às atividades do cargo vinculado. Inteligência do artigo 39, § 4º, da 

Constituição Federal. Recurso desprovido. Unânime. (TJ-RS; RCív 

0048513-47.2016.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal da 

Fazenda Pública; Relª Desª Deborah Coleto Assumpção de Moraes; Julg. 

13/12/2016; DJERS 23/01/2017) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

DA POLÍCIA FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. LEI N. 

11.358/2006. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 20 DO CPC/73. 

LEGALIDADE. 1. É pacífico o entendimento de que os servidores públicos 

não têm direito adquirido a regime jurídico, a lhes garantir a manutenção de 

adicionais ou vantagens pessoais, sendo possível que a Lei nova altere a 

relação jurídica estabelecida com a Administração Pública, criando, 

extinguindo, reduzindo ou ampliando parcelas, ou ainda determinando 

reenquadramentos, transformações ou reclassificações, desde que 

respeitada a garantia constitucional de irredutibilidade de estipêndios. 2. A 

Lei nº 11.358/2006 instituiu a remuneração por subsídio para diversas 

carreiras do funcionalismo público federal, incluindo, na parcela, 

vencimento básico, gratificações, vantagens pessoais, incorporação de 

quintos ou décimos, incorporação de adicional por tempo de serviço, 

abonos, adicional de atividades insalubres, perigosas ou penosas, dentre 

outras rubricas. 3. O autor, não obstante a existência de laudo indicando 

atividade insalubre, não faz jus ao respectivo adicional, por ausência de 

amparo legal, uma vez que, na condição de papiloscopista da Polícia 

Federal, tem sua remuneração por subsídio, nos termos da Lei nº 

11.358/2006, a qual excluiu, de forma expressa, a possibilidade de 

recebimento da parcela. Precedentes do STJ. 4. Apelação não provida. 

(TRF 01ª R.; AC 0022494-46.2014.4.01.3800; Relª Desª Fed. Gilda Maria 

Carneiro Sigmaringa Seixas; DJF1 19/10/2016) CPC, art. 20 Neste sentido, 

os pedidos da parte autora não podem ser acolhidos, ante a inexistência 

de previsão legal. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado pela parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010377-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010377-06.2017.811.0004 Pólo Ativo: APARECIDA FERREIRA 

DO NASCIMENTO Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte autora, alegando existência de 

OMISSÃO e CONTRADIÇÃO na sentença proferida sob o ARGUMENTO 

que na sentença alega ter sido provado os direitos dos autores quanto a 

insalubridade e na sentença não foi acolhido. Em análise às circunstâncias 

e elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos 

de declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. No caso, o convencimento deste juízo se baseou-se conforme 

termos constantes na sentença, amparado por doutrina e jurisprudência 

recente, sendo certo que, qualquer alteração no dispositivo que altere o 

mérito da demanda não é possível de analise através de embargos 

declaratórios. Com efeito, a insatisfação do Reclamado com a sentença 

deve ser rediscutida em recurso próprio, não sendo admitida tal analise em 

meio a embargos de declaração. Dessa forma, a rejeição do presente 

embargos se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os REJEITO, mantendo a sentença 

proferida nos autos. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 
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Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010406-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010406-56.2017.811.0004 Pólo Ativo: JUSSARA ALVES DA 

SILVA Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

ORDINARIA TRABALHISTA, onde a parte autora objetiva o recebimento do 

percentual de 20% (vinte por cento) de insalubridade ao qual alega ter 

direito na função que desempenha, conforme laudo e documentos em 

anexo. O MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT, devidamente deixou de 

apresentar contestação, de modo que aplico a sua revelia nos termos do 

artigo 344 do CPC. Pois bem, em analise detalhada aos autos, verifico que 

a parte autora comprova que exerce o cargo de auxiliar de serviços 

gerais (SUS). No entanto, a jurisprudência recente não reconhece a 

possibilidade do recebimento de tais verbas, conforme segue: RECURSO 

INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E/OU 

PERICULOSIDADE. SUBSÍDIO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Os 

comandos do artigo 7º, da CF/88, que acarretem em acréscimo de 

remuneração, como no caso dos adicionais de periculosidade e 

insalubridade, não podem ser deferidos cumulativamente ao regime 

remuneratório por subsídio, pois este presume que situações 

excepcionais, como o labor insalubre ou perigoso, já estejam 

considerados no montante eleito com tal finalidade, visto serem inerentes 

às atividades do cargo vinculado. Inteligência do artigo 39, § 4º, da 

Constituição Federal. Recurso desprovido. Unânime. (TJ-RS; RCív 

0048513-47.2016.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal da 

Fazenda Pública; Relª Desª Deborah Coleto Assumpção de Moraes; Julg. 

13/12/2016; DJERS 23/01/2017) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

DA POLÍCIA FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. LEI N. 

11.358/2006. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 20 DO CPC/73. 

LEGALIDADE. 1. É pacífico o entendimento de que os servidores públicos 

não têm direito adquirido a regime jurídico, a lhes garantir a manutenção de 

adicionais ou vantagens pessoais, sendo possível que a Lei nova altere a 

relação jurídica estabelecida com a Administração Pública, criando, 

extinguindo, reduzindo ou ampliando parcelas, ou ainda determinando 

reenquadramentos, transformações ou reclassificações, desde que 

respeitada a garantia constitucional de irredutibilidade de estipêndios. 2. A 

Lei nº 11.358/2006 instituiu a remuneração por subsídio para diversas 

carreiras do funcionalismo público federal, incluindo, na parcela, 

vencimento básico, gratificações, vantagens pessoais, incorporação de 

quintos ou décimos, incorporação de adicional por tempo de serviço, 

abonos, adicional de atividades insalubres, perigosas ou penosas, dentre 

outras rubricas. 3. O autor, não obstante a existência de laudo indicando 

atividade insalubre, não faz jus ao respectivo adicional, por ausência de 

amparo legal, uma vez que, na condição de papiloscopista da Polícia 

Federal, tem sua remuneração por subsídio, nos termos da Lei nº 

11.358/2006, a qual excluiu, de forma expressa, a possibilidade de 

recebimento da parcela. Precedentes do STJ. 4. Apelação não provida. 

(TRF 01ª R.; AC 0022494-46.2014.4.01.3800; Relª Desª Fed. Gilda Maria 

Carneiro Sigmaringa Seixas; DJF1 19/10/2016) CPC, art. 20 Neste sentido, 

os pedidos da parte autora não podem ser acolhidos, ante a inexistência 

de previsão legal. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado pela parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010406-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010406-56.2017.811.0004 Pólo Ativo: JUSSARA ALVES DA 

SILVA Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte autora, alegando existência de 

OMISSÃO e CONTRADIÇÃO na sentença proferida sob o ARGUMENTO 

que na sentença alega ter sido provado os direitos dos autores quanto a 

insalubridade e na sentença não foi acolhido. Em análise às circunstâncias 

e elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos 

de declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. No caso, o convencimento deste juízo se baseou-se conforme 

termos constantes na sentença, amparado por doutrina e jurisprudência 

recente, sendo certo que, qualquer alteração no dispositivo que altere o 

mérito da demanda não é possível de analise através de embargos 

declaratórios. Com efeito, a insatisfação do Reclamado com a sentença 

deve ser rediscutida em recurso próprio, não sendo admitida tal analise em 

meio a embargos de declaração. Dessa forma, a rejeição do presente 

embargos se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os REJEITO, mantendo a sentença 

proferida nos autos. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010411-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010411-78.2017.811.0004 Pólo Ativo: JUSSARA MARTINS DE 

SOUZA Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 
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que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

ORDINARIA TRABALHISTA, onde a parte autora objetiva o recebimento do 

percentual de 20% (vinte por cento) de insalubridade ao qual alega ter 

direito na função que desempenha, conforme laudo e documentos em 

anexo. O MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT, devidamente deixou de 

apresentar contestação, de modo que aplico a sua revelia nos termos do 

artigo 344 do CPC. Pois bem, em analise detalhada aos autos, verifico que 

a parte autora comprova que exerce o cargo de técnico em enfermagem 

(SUS). No entanto, a jurisprudência recente não reconhece a possibilidade 

do recebimento de tais verbas, conforme segue: RECURSO INOMINADO. 

SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE 

PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE. 

SUBSÍDIO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Os comandos do artigo 7º, da 

CF/88, que acarretem em acréscimo de remuneração, como no caso dos 

adicionais de periculosidade e insalubridade, não podem ser deferidos 

cumulativamente ao regime remuneratório por subsídio, pois este presume 

que situações excepcionais, como o labor insalubre ou perigoso, já 

estejam considerados no montante eleito com tal finalidade, visto serem 

inerentes às atividades do cargo vinculado. Inteligência do artigo 39, § 4º, 

da Constituição Federal. Recurso desprovido. Unânime. (TJ-RS; RCív 

0048513-47.2016.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal da 

Fazenda Pública; Relª Desª Deborah Coleto Assumpção de Moraes; Julg. 

13/12/2016; DJERS 23/01/2017) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

DA POLÍCIA FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. LEI N. 

11.358/2006. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 20 DO CPC/73. 

LEGALIDADE. 1. É pacífico o entendimento de que os servidores públicos 

não têm direito adquirido a regime jurídico, a lhes garantir a manutenção de 

adicionais ou vantagens pessoais, sendo possível que a Lei nova altere a 

relação jurídica estabelecida com a Administração Pública, criando, 

extinguindo, reduzindo ou ampliando parcelas, ou ainda determinando 

reenquadramentos, transformações ou reclassificações, desde que 

respeitada a garantia constitucional de irredutibilidade de estipêndios. 2. A 

Lei nº 11.358/2006 instituiu a remuneração por subsídio para diversas 

carreiras do funcionalismo público federal, incluindo, na parcela, 

vencimento básico, gratificações, vantagens pessoais, incorporação de 

quintos ou décimos, incorporação de adicional por tempo de serviço, 

abonos, adicional de atividades insalubres, perigosas ou penosas, dentre 

outras rubricas. 3. O autor, não obstante a existência de laudo indicando 

atividade insalubre, não faz jus ao respectivo adicional, por ausência de 

amparo legal, uma vez que, na condição de papiloscopista da Polícia 

Federal, tem sua remuneração por subsídio, nos termos da Lei nº 

11.358/2006, a qual excluiu, de forma expressa, a possibilidade de 

recebimento da parcela. Precedentes do STJ. 4. Apelação não provida. 

(TRF 01ª R.; AC 0022494-46.2014.4.01.3800; Relª Desª Fed. Gilda Maria 

Carneiro Sigmaringa Seixas; DJF1 19/10/2016) CPC, art. 20 Neste sentido, 

os pedidos da parte autora não podem ser acolhidos, ante a inexistência 

de previsão legal. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado pela parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010411-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010411-78.2017.811.0004 Pólo Ativo: JUSSARA MARTINS DE 

SOUZA Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte autora, alegando existência de 

OMISSÃO e CONTRADIÇÃO na sentença proferida sob o ARGUMENTO 

que na sentença alega ter sido provado os direitos dos autores quanto a 

insalubridade e na sentença não foi acolhido. Em análise às circunstâncias 

e elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos 

de declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. No caso, o convencimento deste juízo se baseou-se conforme 

termos constantes na sentença, amparado por doutrina e jurisprudência 

recente, sendo certo que, qualquer alteração no dispositivo que altere o 

mérito da demanda não é possível de analise através de embargos 

declaratórios. Com efeito, a insatisfação do Reclamado com a sentença 

deve ser rediscutida em recurso próprio, não sendo admitida tal analise em 

meio a embargos de declaração. Dessa forma, a rejeição do presente 

embargos se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os REJEITO, mantendo a sentença 

proferida nos autos. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010398-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERA SONIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010398-79.2017.811.0004 Pólo Ativo: VERA SÔNIA SILVA Pólo 

Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 
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julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

ORDINARIA TRABALHISTA, onde a parte autora objetiva o recebimento do 

percentual de 20% (vinte por cento) de insalubridade ao qual alega ter 

direito na função que desempenha, conforme laudo e documentos em 

anexo. O MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT, devidamente deixou de 

apresentar contestação, de modo que aplico a sua revelia nos termos do 

artigo 344 do CPC. Pois bem, em analise detalhada aos autos, verifico que 

a parte autora comprova que exerce o cargo de atendente de farmácia 

balconista (SUS). No entanto, a jurisprudência recente não reconhece a 

possibilidade do recebimento de tais verbas, conforme segue: RECURSO 

INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E/OU 

PERICULOSIDADE. SUBSÍDIO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Os 

comandos do artigo 7º, da CF/88, que acarretem em acréscimo de 

remuneração, como no caso dos adicionais de periculosidade e 

insalubridade, não podem ser deferidos cumulativamente ao regime 

remuneratório por subsídio, pois este presume que situações 

excepcionais, como o labor insalubre ou perigoso, já estejam 

considerados no montante eleito com tal finalidade, visto serem inerentes 

às atividades do cargo vinculado. Inteligência do artigo 39, § 4º, da 

Constituição Federal. Recurso desprovido. Unânime. (TJ-RS; RCív 

0048513-47.2016.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal da 

Fazenda Pública; Relª Desª Deborah Coleto Assumpção de Moraes; Julg. 

13/12/2016; DJERS 23/01/2017) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

DA POLÍCIA FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. LEI N. 

11.358/2006. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 20 DO CPC/73. 

LEGALIDADE. 1. É pacífico o entendimento de que os servidores públicos 

não têm direito adquirido a regime jurídico, a lhes garantir a manutenção de 

adicionais ou vantagens pessoais, sendo possível que a Lei nova altere a 

relação jurídica estabelecida com a Administração Pública, criando, 

extinguindo, reduzindo ou ampliando parcelas, ou ainda determinando 

reenquadramentos, transformações ou reclassificações, desde que 

respeitada a garantia constitucional de irredutibilidade de estipêndios. 2. A 

Lei nº 11.358/2006 instituiu a remuneração por subsídio para diversas 

carreiras do funcionalismo público federal, incluindo, na parcela, 

vencimento básico, gratificações, vantagens pessoais, incorporação de 

quintos ou décimos, incorporação de adicional por tempo de serviço, 

abonos, adicional de atividades insalubres, perigosas ou penosas, dentre 

outras rubricas. 3. O autor, não obstante a existência de laudo indicando 

atividade insalubre, não faz jus ao respectivo adicional, por ausência de 

amparo legal, uma vez que, na condição de papiloscopista da Polícia 

Federal, tem sua remuneração por subsídio, nos termos da Lei nº 

11.358/2006, a qual excluiu, de forma expressa, a possibilidade de 

recebimento da parcela. Precedentes do STJ. 4. Apelação não provida. 

(TRF 01ª R.; AC 0022494-46.2014.4.01.3800; Relª Desª Fed. Gilda Maria 

Carneiro Sigmaringa Seixas; DJF1 19/10/2016) CPC, art. 20 Neste sentido, 

os pedidos da parte autora não podem ser acolhidos, ante a inexistência 

de previsão legal. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado pela parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010398-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERA SONIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010398-79.2017.811.0004 Pólo Ativo: VERA SONIA SILVA Pólo 

Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

pela parte autora, alegando existência de OMISSÃO e CONTRADIÇÃO na 

sentença proferida sob o ARGUMENTO que na sentença alega ter sido 

provado os direitos dos autores quanto a insalubridade e na sentença não 

foi acolhido. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo 

que as razões expostas nos embargos de declaração não encontram 

guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 

caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso, o 

convencimento deste juízo se baseou-se conforme termos constantes na 

sentença, amparado por doutrina e jurisprudência recente, sendo certo 

que, qualquer alteração no dispositivo que altere o mérito da demanda não 

é possível de analise através de embargos declaratórios. Com efeito, a 

insatisfação do Reclamado com a sentença deve ser rediscutida em 

recurso próprio, não sendo admitida tal analise em meio a embargos de 

declaração. Dessa forma, a rejeição do presente embargos se impõe. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os REJEITO, mantendo a sentença proferida nos autos. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010389-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010389-20.2017.811.0004 Pólo Ativo: ROSÂNGELA OLIVEIRA 

MARTINS Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

ORDINARIA TRABALHISTA, onde a parte autora objetiva o recebimento do 

percentual de 20% (vinte por cento) de insalubridade ao qual alega ter 

direito na função que desempenha, conforme laudo e documentos em 

anexo. O MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT, devidamente deixou de 

apresentar contestação, de modo que aplico a sua revelia nos termos do 

artigo 344 do CPC. Pois bem, em analise detalhada aos autos, verifico que 

a parte autora comprova que exerce o cargo de auxiliar de enfermagem 

(SUS). No entanto, a jurisprudência recente não reconhece a possibilidade 

do recebimento de tais verbas, conforme segue: RECURSO INOMINADO. 

SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE 

PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE. 

SUBSÍDIO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Os comandos do artigo 7º, da 

CF/88, que acarretem em acréscimo de remuneração, como no caso dos 
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adicionais de periculosidade e insalubridade, não podem ser deferidos 

cumulativamente ao regime remuneratório por subsídio, pois este presume 

que situações excepcionais, como o labor insalubre ou perigoso, já 

estejam considerados no montante eleito com tal finalidade, visto serem 

inerentes às atividades do cargo vinculado. Inteligência do artigo 39, § 4º, 

da Constituição Federal. Recurso desprovido. Unânime. (TJ-RS; RCív 

0048513-47.2016.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal da 

Fazenda Pública; Relª Desª Deborah Coleto Assumpção de Moraes; Julg. 

13/12/2016; DJERS 23/01/2017) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

DA POLÍCIA FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. LEI N. 

11.358/2006. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 20 DO CPC/73. 

LEGALIDADE. 1. É pacífico o entendimento de que os servidores públicos 

não têm direito adquirido a regime jurídico, a lhes garantir a manutenção de 

adicionais ou vantagens pessoais, sendo possível que a Lei nova altere a 

relação jurídica estabelecida com a Administração Pública, criando, 

extinguindo, reduzindo ou ampliando parcelas, ou ainda determinando 

reenquadramentos, transformações ou reclassificações, desde que 

respeitada a garantia constitucional de irredutibilidade de estipêndios. 2. A 

Lei nº 11.358/2006 instituiu a remuneração por subsídio para diversas 

carreiras do funcionalismo público federal, incluindo, na parcela, 

vencimento básico, gratificações, vantagens pessoais, incorporação de 

quintos ou décimos, incorporação de adicional por tempo de serviço, 

abonos, adicional de atividades insalubres, perigosas ou penosas, dentre 

outras rubricas. 3. O autor, não obstante a existência de laudo indicando 

atividade insalubre, não faz jus ao respectivo adicional, por ausência de 

amparo legal, uma vez que, na condição de papiloscopista da Polícia 

Federal, tem sua remuneração por subsídio, nos termos da Lei nº 

11.358/2006, a qual excluiu, de forma expressa, a possibilidade de 

recebimento da parcela. Precedentes do STJ. 4. Apelação não provida. 

(TRF 01ª R.; AC 0022494-46.2014.4.01.3800; Relª Desª Fed. Gilda Maria 

Carneiro Sigmaringa Seixas; DJF1 19/10/2016) CPC, art. 20 Neste sentido, 

os pedidos da parte autora não podem ser acolhidos, ante a inexistência 

de previsão legal. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado pela parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010389-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010389-20.2017.811.0004 Pólo Ativo: ROSANGELA OLIVEIRA 

MARTINS Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte autora, alegando existência de 

OMISSÃO e CONTRADIÇÃO na sentença proferida sob o ARGUMENTO 

que na sentença alega ter sido provado os direitos dos autores quanto a 

insalubridade e na sentença não foi acolhido. Em análise às circunstâncias 

e elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos 

de declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. No caso, o convencimento deste juízo se baseou-se conforme 

termos constantes na sentença, amparado por doutrina e jurisprudência 

recente, sendo certo que, qualquer alteração no dispositivo que altere o 

mérito da demanda não é possível de analise através de embargos 

declaratórios. Com efeito, a insatisfação do Reclamado com a sentença 

deve ser rediscutida em recurso próprio, não sendo admitida tal analise em 

meio a embargos de declaração. Dessa forma, a rejeição do presente 

embargos se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os REJEITO, mantendo a sentença 

proferida nos autos. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010397-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA PETRONILIA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010397-94.2017.811.0004 Pólo Ativo: RAIMUNDA PETRONILIA 

MATOS Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

ORDINARIA TRABALHISTA, onde a parte autora objetiva o recebimento do 

percentual de 20% (vinte por cento) de insalubridade ao qual alega ter 

direito na função que desempenha, conforme laudo e documentos em 

anexo. O MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT, devidamente deixou de 

apresentar contestação, de modo que aplico a sua revelia nos termos do 

artigo 344 do CPC. Pois bem, em analise detalhada aos autos, verifico que 

a parte autora comprova que exerce o cargo de auxiliar de enfermagem 

(SUS). No entanto, a jurisprudência recente não reconhece a possibilidade 

do recebimento de tais verbas, conforme segue: RECURSO INOMINADO. 

SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE 

PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE. 

SUBSÍDIO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Os comandos do artigo 7º, da 

CF/88, que acarretem em acréscimo de remuneração, como no caso dos 

adicionais de periculosidade e insalubridade, não podem ser deferidos 

cumulativamente ao regime remuneratório por subsídio, pois este presume 

que situações excepcionais, como o labor insalubre ou perigoso, já 

estejam considerados no montante eleito com tal finalidade, visto serem 

inerentes às atividades do cargo vinculado. Inteligência do artigo 39, § 4º, 

da Constituição Federal. Recurso desprovido. Unânime. (TJ-RS; RCív 

0048513-47.2016.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal da 

Fazenda Pública; Relª Desª Deborah Coleto Assumpção de Moraes; Julg. 

13/12/2016; DJERS 23/01/2017) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

DA POLÍCIA FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. LEI N. 

11.358/2006. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 20 DO CPC/73. 

LEGALIDADE. 1. É pacífico o entendimento de que os servidores públicos 

não têm direito adquirido a regime jurídico, a lhes garantir a manutenção de 

adicionais ou vantagens pessoais, sendo possível que a Lei nova altere a 

relação jurídica estabelecida com a Administração Pública, criando, 
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extinguindo, reduzindo ou ampliando parcelas, ou ainda determinando 

reenquadramentos, transformações ou reclassificações, desde que 

respeitada a garantia constitucional de irredutibilidade de estipêndios. 2. A 

Lei nº 11.358/2006 instituiu a remuneração por subsídio para diversas 

carreiras do funcionalismo público federal, incluindo, na parcela, 

vencimento básico, gratificações, vantagens pessoais, incorporação de 

quintos ou décimos, incorporação de adicional por tempo de serviço, 

abonos, adicional de atividades insalubres, perigosas ou penosas, dentre 

outras rubricas. 3. O autor, não obstante a existência de laudo indicando 

atividade insalubre, não faz jus ao respectivo adicional, por ausência de 

amparo legal, uma vez que, na condição de papiloscopista da Polícia 

Federal, tem sua remuneração por subsídio, nos termos da Lei nº 

11.358/2006, a qual excluiu, de forma expressa, a possibilidade de 

recebimento da parcela. Precedentes do STJ. 4. Apelação não provida. 

(TRF 01ª R.; AC 0022494-46.2014.4.01.3800; Relª Desª Fed. Gilda Maria 

Carneiro Sigmaringa Seixas; DJF1 19/10/2016) CPC, art. 20 Neste sentido, 

os pedidos da parte autora não podem ser acolhidos, ante a inexistência 

de previsão legal. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado pela parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010397-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA PETRONILIA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010397-94.2017.811.0004 Pólo Ativo: RAIMUNDA PETRONILIA 

MATOS Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte autora, alegando existência de 

OMISSÃO e CONTRADIÇÃO na sentença proferida sob o ARGUMENTO 

que na sentença alega ter sido provado os direitos dos autores quanto a 

insalubridade e na sentença não foi acolhido. Em análise às circunstâncias 

e elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos 

de declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. No caso, o convencimento deste juízo se baseou-se conforme 

termos constantes na sentença, amparado por doutrina e jurisprudência 

recente, sendo certo que, qualquer alteração no dispositivo que altere o 

mérito da demanda não é possível de analise através de embargos 

declaratórios. Com efeito, a insatisfação do Reclamado com a sentença 

deve ser rediscutida em recurso próprio, não sendo admitida tal analise em 

meio a embargos de declaração. Dessa forma, a rejeição do presente 

embargos se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os REJEITO, mantendo a sentença 

proferida nos autos. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010388-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010388-35.2017.811.0004 Pólo Ativo: REGIANE PEREIRA DE 

OLIVEIRA Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

ORDINARIA TRABALHISTA, onde a parte autora objetiva o recebimento do 

percentual de 20% (vinte por cento) de insalubridade ao qual alega ter 

direito na função que desempenha, conforme laudo e documentos em 

anexo. O MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT, devidamente deixou de 

apresentar contestação, de modo que aplico a sua revelia nos termos do 

artigo 344 do CPC. Pois bem, em analise detalhada aos autos, verifico que 

a parte autora comprova que exerce o cargo de técnico de enfermagem 

(SUS). No entanto, a jurisprudência recente não reconhece a possibilidade 

do recebimento de tais verbas, conforme segue: RECURSO INOMINADO. 

SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE 

PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE. 

SUBSÍDIO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Os comandos do artigo 7º, da 

CF/88, que acarretem em acréscimo de remuneração, como no caso dos 

adicionais de periculosidade e insalubridade, não podem ser deferidos 

cumulativamente ao regime remuneratório por subsídio, pois este presume 

que situações excepcionais, como o labor insalubre ou perigoso, já 

estejam considerados no montante eleito com tal finalidade, visto serem 

inerentes às atividades do cargo vinculado. Inteligência do artigo 39, § 4º, 

da Constituição Federal. Recurso desprovido. Unânime. (TJ-RS; RCív 

0048513-47.2016.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal da 

Fazenda Pública; Relª Desª Deborah Coleto Assumpção de Moraes; Julg. 

13/12/2016; DJERS 23/01/2017) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

DA POLÍCIA FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. LEI N. 

11.358/2006. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 20 DO CPC/73. 

LEGALIDADE. 1. É pacífico o entendimento de que os servidores públicos 

não têm direito adquirido a regime jurídico, a lhes garantir a manutenção de 

adicionais ou vantagens pessoais, sendo possível que a Lei nova altere a 

relação jurídica estabelecida com a Administração Pública, criando, 

extinguindo, reduzindo ou ampliando parcelas, ou ainda determinando 

reenquadramentos, transformações ou reclassificações, desde que 

respeitada a garantia constitucional de irredutibilidade de estipêndios. 2. A 

Lei nº 11.358/2006 instituiu a remuneração por subsídio para diversas 

carreiras do funcionalismo público federal, incluindo, na parcela, 

vencimento básico, gratificações, vantagens pessoais, incorporação de 

quintos ou décimos, incorporação de adicional por tempo de serviço, 

abonos, adicional de atividades insalubres, perigosas ou penosas, dentre 

outras rubricas. 3. O autor, não obstante a existência de laudo indicando 

atividade insalubre, não faz jus ao respectivo adicional, por ausência de 

amparo legal, uma vez que, na condição de papiloscopista da Polícia 

Federal, tem sua remuneração por subsídio, nos termos da Lei nº 

11.358/2006, a qual excluiu, de forma expressa, a possibilidade de 

recebimento da parcela. Precedentes do STJ. 4. Apelação não provida. 

(TRF 01ª R.; AC 0022494-46.2014.4.01.3800; Relª Desª Fed. Gilda Maria 

Carneiro Sigmaringa Seixas; DJF1 19/10/2016) CPC, art. 20 Neste sentido, 

os pedidos da parte autora não podem ser acolhidos, ante a inexistência 
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de previsão legal. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado pela parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010388-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010388-35.2017.811.0004 Pólo Ativo: REGIANE PEREIRA DE 

OLIVEIRA Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte autora, alegando existência de 

OMISSÃO e CONTRADIÇÃO na sentença proferida sob o ARGUMENTO 

que na sentença alega ter sido provado os direitos dos autores quanto a 

insalubridade e na sentença não foi acolhido. Em análise às circunstâncias 

e elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos 

de declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. No caso, o convencimento deste juízo se baseou-se conforme 

termos constantes na sentença, amparado por doutrina e jurisprudência 

recente, sendo certo que, qualquer alteração no dispositivo que altere o 

mérito da demanda não é possível de analise através de embargos 

declaratórios. Com efeito, a insatisfação do Reclamado com a sentença 

deve ser rediscutida em recurso próprio, não sendo admitida tal analise em 

meio a embargos de declaração. Dessa forma, a rejeição do presente 

embargos se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os REJEITO, mantendo a sentença 

proferida nos autos. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011531-98.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TULIELMA MACHADO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO)

SANDRO ROBERTO MOTA SERRA OAB - MT0015502A (ADVOGADO)

ROBSON DA SILVA CARVALHO OAB - MT0016588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATUAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

META FRIO CLIMATIZACAO (EXECUTADO)

 

Verifica-se que foi expedido intimação para o executado, tendo retornado 

com a opção (mudou-se). Assim, necessário a intimação do exequente 

para que apresente endereço atualizado do executado, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da presente. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010257-02.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS PIRES DE ALCANTARA RESENDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAPHNIS OLIVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598 

CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) 

JUIZ(A) FERNANDO DA FONSECA MELO NÚMERO DO PROCESSO: 

8010257-02.2013.8.11.0004 VALOR DA CAUSA: R$ 4.157,81 ESPÉCIE: 

[LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: TEREZINHA DE JESUS PIRES DE 

ALCANTARA RESENDE ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: 

REQUERIDO(A): Nome: DAPHNIS OLIVEIRA JUNIOR, Endereço: Avenida 

MINISTRO JOAO ALBERTO, 433, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MT - 

CEP: 78600-000 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, do 

inteiro teor da r. sentença, cuja cópia segue anexa. SENTENÇA: “Cópia 

anexa” BARRA DO GARÇAS, 15 de janeiro de 2018. Assinado 

Digitalmente CELIA GAMA CARVALHO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010576-67.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONSUELO FARIAS MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEUDYS CAMPOS FURTADO OAB - MT0014700A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDELMA BEZERRA DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

Autos nº 8010576-67.2013.811.0004 Pólo Ativo: MARIA CONSUELO 

FARIAS MOURA Pólo Passivo: IDELMA BEZERRA DOS SANTOS SILVA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 464 de 1523



ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011040-91.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DE SOUSA REGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MISTER COLIBRI BRASIL MARKETING COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 

(EXECUTADO)

 

Autos nº 8011040-91.2013.811.0004 Pólo Ativo: GEOVANE DE SOUSA 

REGES Pólo Passivo: MISTER COLIBRI BRASIL MARKETING COMERCIO E 

IMPORTACAO LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, 

anoto que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os 

princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010569-75.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA GOMES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8010569-75.2013.811.0004 Pólo Ativo: ANGELA MARIA GOMES 

DE MORAIS Pólo Passivo: OI S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, 

anoto que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os 

princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011167-29.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MADEF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT0013302S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELMA BARBOSA DA CUNHA (EXECUTADO)

 

Autos nº 8011167-29.2013.811.0004 Pólo Ativo: MADEF COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP Pólo Passivo: SUELMA 

BARBOSA DA CUNHA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, 

anoto que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os 

princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011309-33.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELMO DE ALMEIDA SANTOS (EXECUTADO)

 

Autos nº 8011309-33.2013.811.0004 Pólo Ativo: S. C. DOS SANTOS & CIA 

LTDA - EPP Pólo Passivo: TELMO DE ALMEIDA SANTOS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010741-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE SOUZA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN OAB - MT6515/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

1- Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da lei 9099/95, vejo a 

necessidade de extinguir o feito. 2- Ao analisar a exordial e diante do 

contexto fático que se apresenta o processo, verifica-se a impossibilidade 
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de se chegar a uma decisão coerente e justa sem que se proceda ao 

exame pericial (contábil) para apurar a existência de cobranças indevidas 

de encargos contratuais e juros monetários a ser realizado por 

profissional competente, motivo pelo qual, reconheço a incompetência 

deste Juizado para o presente feito. 3- É de bom alvitre destacar que os 

litígios relacionados à perícia não estão pura e expressamente excluídos 

do Juizado Especial Cível, sob pena de contrariar a mens legis. Em 

verdade, a Lei nº 9.099/95 estabelece, em seu art. 3º, dois parâmetros - 

valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor 

complexidade e, consectariamente, sujeita à competência do Juizado 

Especial Cível. 4- Há, então, apenas dois critérios para fixação dessa 

competência, quais sejam: valor e matéria, inexistindo dispositivo na Lei nº 

9.099/95 que permita concluir que a complexidade da causa e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível esteja relacionada à 

necessidade ou não de perícia. 5- Ao revés, o art. 35 da Lei 9.099/95 

regula a hipótese de prova técnica, em ordem a confirmar o fato de que no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é possível a realização de perícia, 

seguindo-se, naturalmente, formalidades simplificadas que sejam 

compatíveis com as causas de menor complexidade. Nesse contexto, 

evidenciada a natureza complexa da prova, tratando-se de matéria de 

ordem pública, cabe, de ofício extinguir o processo, sem julgamento do 

mérito, conforme dispõe o artigo 51, inciso II, da lei em testilha, 

reconhecendo assim, a incompetência deste Juizado. 6- Por esse ângulo, 

debruçando-me sobre os autos, constato que a competência para o 

processamento e julgamento do feito é da Justiça Comum em razão deste 

Juizado Especial Cível não possuir competência para causas de maiores 

complexidades, consoante o artigo 3º da Lei nº 9.099/1995, in verbis: “O 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas”. 7- Cumpre-lhe estar sempre atento ao binômio 

simplicidade-celeridade que deve presidir o curso do processo, limitando 

ou excluindo provas que considerar excessivas, impertinentes ou 

protelatórias (art. 33) e, principalmente, impedindo peremptoriamente a 

tentativa de produção de prova técnica formal, cujo procedimento destoa, 

por sua complexidade e custo elevados, da matriz constitucional de 

pequena complexidade da causa. 8- Perante o exposto, o entendimento 

ora analisado possui respaldo em um dos pilares dos Juizados Especiais, 

dando característica fundamental aos atos nesse instituto, posto que o 

princípio da celeridade significa que o processo deve ser rápido e terminar 

no menor tempo possível, por envolver demandas economicamente 

simples e de nenhuma complexidade jurídica, a fim de permitir ao autor a 

satisfação quase imediata do seu Direito. 9- Deste modo há de se concluir 

que na seara dos Juizados Especiais não são cabíveis incidentes que 

protelem o julgamento, portanto não é admitida qualquer forma de 

intervenção de terceiros e nem sequer realizações de exames periciais, 

posto que, caso fosse possível a aplicabilidade desses procedimentos 

complexos, o sistema do Juizado Especial deixaria de ser especial, pois 

sofreria todas as etapas burocráticas e complexas do sistema ordinário. 

Assim, é pertinente colacionar os entendimentos adotados pelas 

jurisprudências pátrias: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL 

CUMULADA COM INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. REVISÃO DE 

JUROS EM CONTRATO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO DO FEITO CONFIRMDA. O objeto da ação visa à revisão das 

taxas de juros cobradas em determinado contrato bancário. Tal matéria 

exige cálculos elaborados e complexos, razão pela qual a extinção do 

feito é medida que se impõe, sendo reconhecida a complexidade da 

causa. RECURSO DESPROVIDO (Recurso Cível Nº 71005371026, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, 

Julgado em 09/04/2015). (grifo nosso). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005371026 RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 

09/04/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/04/2015) CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. 

REVISIONAL DE JUROS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO, 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Na esteira de precedentes deste 

Colegiado, no sentido da inviabilidade de vir a tramitar feitos desta ordem 

nos Juizados Especiais Cíveis, seja frente à necessidade de realização de 

prova pericial (art. 3º, caput, da Lei nº 9.099/95), seja pela impossibilidade 

de vir a ser proferida decisão ilíquida, é de ser ratificada na íntegra a 

decisão a quo que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004271243, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 03/09/2013) (grifo 

nosso). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004271243 RS, Relator: Marta Borges 

Ortiz, Data de Julgamento: 03/09/2013, Primeira Turma Recursal Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/09/2013). 10- Em suma, perante 

aos entendimentos acima colacionados, independentemente do valor que 

lhe fora atribuído e das partes envolvidas, a apreciação da demanda foge 

da alçada dos Juizados Especiais Cíveis em decorrência da circunstância 

de complexidade do feito, levando em consideração que no caso concreto 

haverá a necessidade de promoção de perícia contábil para apurar a 

existência de cobranças indevidas de encargos contratuais e juros 

monetários, não podendo o juízo acolher a perícia unilateral, ainda que 

realizada pelo perito legista do Estado de Mato Grosso. 11- Por fim, anoto 

que a presente decisão não inviabiliza o direito da parte autora à 

prestação jurisdicional reclamada, sendo certo que poderá pleitear no 

Juízo próprio. 12- Face ao Exposto, diante das jurisprudências 

supracitadas, nos termos do artigo 3º c/c 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95 e 

artigo 64 do Diploma Processual Civil, DECLARO a Incompetência deste 

Juízo, em razão da complexidade da causa, para julgar o feito, e, em 

consequência, JULGO extinto o processo sem julgamento do mérito. 13- 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. 14- Sentença publicada eletronicamente. 15- Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. 16- Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

17- Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011510-25.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RECRIAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO MORTOZA LACERDA OAB - MT15039/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L W MARQUES ALVES - ME (EXECUTADO)

 

1. 1. Trata-se de processo de execução de título executivo extrajudicial, 

no qual foi determinada a intimação da executada, ora fiel depositária, para 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas proceder com a entrega dos bens 

outrora constritos, sob pena do reconhecimento de ato atentatório a 

dignidade da justiça, conforme determina o art. 774, do CPC. Ocorre que 

mesmo intimada a fiel depositária quedou-se inerte, fazendo jus a 

indigitada condenação. 2. 2. Inicialmente, impende ressaltar que a conduta 

praticada pela executada é vedada pelo Código de Processo Civil vigente, 

à exegese do art. 774, IV, configurando ato atentatório à dignidade da 

justiça, in verbis: Art. 774. Considera-se ato atentatória à dignidade da 

justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) IV – 

resiste injustificadamente às ordens judiciais; (...) 3. 3. Consectário à 

prática de tal conduta perpetrada pela executada é a imposição de multa a 

si, a qual, consoante determina o parágrafo único do indigitado artigo, 

deverá ser fixada até o percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre 

o valor atualizado do débito em execução, que será revertida em favor do 

exequente. 4. 4. Nesse diapasão, tendo em vista que a fixação dar-se-á a 

critério do magistrado, que deverá fazer uma ponderação dos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, entendo como escorreita a 

incidência da penalidade no importe de 15% (quinze por cento) sobre o 

valor atualizado do débito. 5. 5. Isto posto, com fulcro na inteligência 

extraída do art. 774, IV, do CPC, aplico a parte executada a penalidade por 

ato atentatório a dignidade da justiça, aplicando-lhe multa no importe de 

15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do débito, que será 

revertida em favor da parte exequente. 6. 6. Dando continuidade ao feito, 

DETERMINO que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, coligir aos autos cálculo atualizado do débito, bem como 

indicar bens passíveis de constrição judicial, sob pena de extinção na 

forma do art. 53, §4°, da Lei 9.099/1995. Registre-se que se a parte 

exequente apontar bens passíveis de penhora, deverá, também, indicar a 

correta localização, viabilizando a avaliação e remoção. 7. 7. Intime-se. 8. 

8. Expeça-se o necessário. 9. 9. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

HICKES CARVALHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A, 

ANDERSON ADIEL POSTAL - MT0011844A para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 24/10/2017 

Hora: 15:00 (MT) , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HICKES CARVALHO (REQUERIDO)

 

Ante os princípios regentes dos juizados especiais, notadamente a 

celeridade, CONCEDO o prazo de 30 (trinta) dias para que a parte 

exequente indique a correta localização da parte executada, sob pena de 

extinção do feito. Ultrapassado o aludido prazo, faça conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010459-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0022280A (ADVOGADO)

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO BARRA DO 

GARÇAS - MT, 15 de janeiro de 2018 O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 

42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado 

no prazo de 10 (dez) dias. Processo: 8010459-37.2017.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 880,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: LOURIVAL GOMES DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO OBSERVAÇÃO: O 

processo está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Atenciosamente. CELIA GAMA CARVALHO Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001789-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO TEIXEIRA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

1. Trata-se de execução provisória de sentença, cujo conteúdo do julgado 

foi expresso em determinar a prévia liquidação para verificação de valores 

eventualmente devidos aos beneficiados pelo comando judicial, donde se 

infere a impossibilidade de tramitação do feito no âmbito do juizado 

especial. Deveras, a própria parte requerente grafou na inaugural parte da 

sentença, recorte que deixa evidente a necessidade de se realizar a 

indigitada liquidação, c.f.: “B.8) considerando que a presente ação é 

coletiva, os valores determinados nos itens B1, B2, B3, B4, B5 B6 e B7, 

deverão ser apurados em liquidação de sentença, que poderá ser 

proposta por cada interessado, no foro do seu domicílio; (...)” 2. Ocorre 

que a Lei 9.099/1995 veda expressamente a edição de sentenças 

ilíquidas, conforme se nota do seu artigo 38, parágrafo único. Assim 

sendo, obviamente não se compadece com o rito do Juizado Especial a 

execução provisória de sentença ilíquida, face a inteligência do dispositivo 

aqui invocado, não sendo este entendimento posição isolada, v.g.: 

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA ILIQUIDA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DE FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NOS JUIZADOS. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO 

CELERE DOS JUIZADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1) O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 38 

DA LEI 9.099 VEDA EXPRESSAMENTE A ADMISSÃO DE SENTENÇA 

CONDENATÓRIA POR QUANTIA ILÍQUIDA, AINDA QUE GENÉRICO O 

PEDIDO. 2) NÃO SE APLICA NOS JUIZADOS ESPECIAIS O PROCEDIMENTO 

PRÉVIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS NA FASE DE SEU 

CUMPRIMENTO. 3) O JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA 

NECESSARIAMENTE IMPLICARÁ A DETERMINAÇÃO DE UM VALOR DE 

REAJUSTE, NÃO PREVISTO NO CONTRATO, CUJA COMPLEXIDADE NA 

SUA FIXAÇÃO É INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA 

M A N T I D A ” .  ( T J - D F  -  A C J :  2 0 1 3 0 1 1 0 4 2 4 5 9 5  D F 

0042459-91.2013.8.07.0001, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA 

SAMPAIO, Data de Julgamento: 29/10/2013, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 14/11/2013 . Pág.: 309) 3. De bom alvitre registrar que o fato de 

parte por si só atribuir valor ao montante que pretende receber não 

invalida o comando judicial que determinou a prévia liquidação, vez que 

será neste procedimento que as partes requeridas na ação coletiva 

poderão impugnar individualmente a pretensão daqueles que colimarem os 

benefícios deitados na sentença proferida em ação coletiva. Com efeito, 

em tais casos a liquidação não se cinge apenas à apuração do montante 

devido, reclamando aprofundamento fático para averiguar a própria 

legitimidade do pretenso credor. Sobre o tema conveniente grafar aresto 

proferido pelo STJ: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL POR 

ESPÓLIO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. 

APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO 

PARA RECONHECER IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL DO CREDOR. NECESSIDADE DE DIVERSAS INTIMAÇÕES 

PARA REGULARIZAÇÃO. RENOVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PARA 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. PAGAMENTO TEMPESTIVO. NÃO 

INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10%. ARTIGO ANALISADO: 475-CPC. 1. 

Cumprimento de sentença coletiva distribuído em 23/12/2008, do qual foi 

extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 

10/03/2011. 2. Discute-se a incidência da multa do art. 475-J do CPC 

mesmo tendo havido acolhimento de exceção de pré-executividade para 

determinar a regularização da representação processual do credor e, em 

razão disso, a renovação do prazo para adimplemento voluntário da 

obrigação após a correção da irregularidade. 3. O cumprimento individual 

de sentença coletiva, voltada esta à satisfação de interesses individuais 

homogêneos, pressupõe fase prévia de liquidação que não se limita 

apenas à apuração do quantum debeatur (valor devido), incluindo também 

avaliação acerca da legitimidade (ou titularidade do direito) daquele que se 

afirma credor (cui debeatur). 4. Tendo sido o montante da condenação 

apurado desde logo pelo credor por simples cálculo aritmético, a exceção 

de pré-executividade voltada à melhor apuração do cui debeatur mais 

aproxima o processo da etapa de liquidação do que propriamente o 

encaminha à fase de efetivo cumprimento da sentença. 5. O acolhimento 

de exceção de pré-executividade, apresentada quando intimado o 

devedor para cumprimento da sentença, afasta a incidência da multa do 

art. 475-J do CPC, em especial porque, após a regularização do defeito na 

representação do credor, o prazo para cumprimento voluntário da 

obrigação é renovado pelo juiz. 6. Recurso especial conhecido em parte e, 

nessa parte, improvido”. (STJ - REsp: 1239430 PR 2011/0041338-3, 

Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/11/2013, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2013) 4. Resta patente 

que a execução de sentença coletivas no âmbito dos Juizados Especiais 

somente é cabível nas hipóteses em que o comando judicial individualizar 

os beneficiários, bem como emanar valor líquido, sob pena de 

incompatibilidade com os princípios norteadores da Lei 9.099/1995. Assim 
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sendo, desmerece guarida a presente via intentada pelo exequente, já que 

seu título não está em compasso com o art. 52, I, da Lei 9.099/1995 5. Isto 

posto, INDEFIRO A INICIAL declarando extinto o processo com arrimo nos 

artigos 485, I e VI, do Diploma Processual Civil. 6. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 

7. 8. P.R. I. 9. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012130-32.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA OAB - MT0019349A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAU ALVES NOGUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO OAB - MT0019233A (ADVOGADO)

 

1. Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a utilização 

dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a 

penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez 

não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções 

têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de 

quem é executado, o que motiva a penhora aqui preconizada, conforme 

autoriza o artigo 840, II, do CPC. Deste modo, caso o digno oficial de justiça 

logre encontrar bens passíveis de constrição judicial, deverá nomear 

como fiel depositária a parte exequente a exegese do art. 840, §1°, do 

CPC. Na hipótese da remoção implicar em despesas para o transporte dos 

bens, deverão elas ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato 

caberá ao oficial de justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando 

o rol de bens constritos para custeá-las. Expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da dívida, 

realizando suas avaliações, na forma acima determinada indagando se a 

parte executada pretende dá-lo como pagamento da dívida. 2. Na hipótese 

de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a 

extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), 

o oficial de justiça descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a 

residência ou estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 

3. Em caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de 

penhora, se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de 

conciliação conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, 

intimando o devedor com antecedência do respectivo ato, que na ocasião 

poderá impugnar – embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária 

Civil. Caso o senhor meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos que escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e 

certificação, conforme dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial 4. 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5. Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6. DEFIRO as 

benesses do art. 212, §2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 9. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA 1. O presente processo foi iniciado mediante vestibular 

subscrita por advogada devidamente habilitada, cuidando-se de demanda 

contendo interesse econômico que ultrapassa o teto de 20 salários 

mínimos. Seguindo a concatenação de atos previstos na lei 9.099/1995, 

aprazou-se audiência de conciliação, tendo a parte autora comparecido 

desacompanhada da profissional que a representa, o que motivou a 

conclusão dos autos para análise de eventual contumácia. 2. Uma análise 

menos aprofundada levaria à simples conclusão de que não há se falar 

em contumácia diante do que dispõe o enunciado 36 do FONAJE, 

entretanto o caso vertente contém ingrediente que não autoriza a 

incidência do enunciado em voga. 3. Com efeito, o referido enunciado 

contém sentença que permite concluir que se eventualmente a parte 

ingressar com demanda cujo conteúdo econômico esteja acima de 20 

salários mínimos, somente será obrigatória sua representação por 

profissional quando da audiência de instrução do feito, ou na hipótese de 

pretender interpor eventual recurso caso ocorra o julgamento antecipado 

da lide. Diversamente ocorrerá caso o pedido inicial tenha sido formulado 

por advogado e concretizada a exigência prevista no artigo 9º (parte final) 

da Lei 9.099/1995, pois nestas hipóteses torna-se obrigatória a 

assistência nos demais atos, não ficando ao alvedrio da parte escolher as 

solenidades processuais em que será representada pelo seu mandatário. 

De fato, uma vez tendo postulado em nome da parte, deve o profissional 

se fazer presente nas sessões processuais previstas na Lei 9.099/1995, 

já que a parte não possui capacidade postulatória e já se encontra 

devidamente representada. Entendimento mais flexível autorizaria a 

postular no polo ativo do feito dois personagens bem distintos, um 

desprovido de capacidade postulatória e outro devidamente capacitado 

para tanto, realizando entre eles revezamento de atos processuais 

conforme a conveniência de cada um. 4. Realmente, iniciada a demanda 

por advogado devidamente capacitado e seguindo o processo sua marcha 

em decorrência desta específica atuação, compreende este magistrado 

ser vedada à parte autora pessoalmente praticar atos processuais, 

especialmente quando se trata de reclamação que exige a representação 

por meio de advogado por se encontrar acima do teto de 20 salários 

mínimos. O espírito que embebeu o enunciado 36 foi o de mitigar o artigo 9º 

da Lei 9.099/1995 até o momento em que o feito reclame instrução, não 

tendo por escopo flexibilizar a referida norma para permitir a atuação 

simultânea da parte e de seu advogado nas causas acima dos indigitados 

20 salários mínimos. 5. De bom alvitre registrar que tal comportamento tem 

se tornado corriqueiro no âmbito desta comarca, não sendo raras as 

situações em que advogados (vários com escritórios situados em 

comarcas distantes) distribuem numerosas ações em nome das partes, 

ausentando-se das audiências de conciliação, menosprezando este 

relevante ato que se presta a conciliar os litigantes e por fim à rusga 

promovendo a pacificação social, o que fazem por contarem com uma 

interpretação deturpada do enunciado aqui enfocado. 6. Não bastasse 

isto, uma vez conferido o mandato judicial somente é possível a sucessão 

voluntária do procurador mediante observância dos artigos 111 e 112 do 

CPC, ainda que fosse para a parte postular em causa própria, o que 

certamente não era possível no caso vertente. 7. Deste modo, afasto no 

caso vertente a incidência do enunciado 36 do FONAJE e sustentado pela 

inteligência extraída dos artigos 9º e 51 (inciso I) da Lei 9.099/1995, ambos 

combinados com os artigos 103, 111 e 112 do CPC, JULGO EXTINTO o 

processo sem julgamento de mérito. 8. Tendo em vista que não houve a 

efetiva ausência da parte autora à audiência de conciliação, mas sim de 

quem detinha poderes para postular em seu nome, deixo de condená-la ao 

pagamento das custas judiciais, o que faço com esteio no § 2º, do artigo 

51 da Lei 9.099/1995. 9. P. R. I. 10. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010880-61.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NIMAR AMORIM VILELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO)
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KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO)

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS MAZETTO (EXECUTADO)

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

2. Perscrutando o feito observa-se em andamentos pretéritos que já foram 

utilizados em prol da parte exequente todos os sistemas eletrônicos 

disponíveis para busca de bens em nome do devedor, restando inócuas 

as tentativas. 3. Assim sendo, verifica-se estar o feito permeado por 

causa uma causa de extinção, consistente na ausência de bens passíveis 

de constrição judicial, incidindo a disposição do artigo 53, § 4º, da Lei 

9.099/1995. 4. Frente ao exposto e considerando a inexistência de bens 

penhoráveis em nome da parte executada, com base no art. 53, § 4º da 

Lei 9.099/1995, julgo EXTINTO o presente processo. 5. Saliento para a 

parte exequente que se porventura encontrar bens da parte executada 

passíveis de constrição judicial, poderá, levando-se em consideração que 

os autos tramitam na forma eletrônica, requerer apenas e tão somente o 

desarquivamento do processo, com a continuidade dos atos 

expropriatórios. 6. Publique-se, registre-se, intime-se. 7. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 8. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010141-59.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RIBEIRO DA SILVA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO)

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA OAB - MT0018772A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Intime a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto a petição encartada pela parte requerida no ID 9355153, sob pena 

de extinção do processo por abandono. Ultrapassado o aludido prazo, 

faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001131-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILVA GOMES DA SILVA MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

 

1. É cediço que a obrigação decorrente do fornecimento de água é propter 

personam, ou seja, é de caráter pessoal, se vinculando às partes que 

pactuam o contrato de prestação de serviços. Ocorre que ao analisar a 

exordial não vislumbro elementos demonstrando que a parte autora é de 

fato consumidora da parte requerida, vez que a fatura coligida aos autos 

está em nome de pessoa alheia a presente rusga. Assim sendo, para uma 

perfeita intelecção da inaugural, DETERMINO à parte autora que aporte nos 

autos documentos (fatura da conta de água, contrato com a prestadora de 

serviços, etc.) que demonstrem haver vínculo jurídico entre as partes. 

Dada a urgência que o feito reclama, concedo o prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, para que a parte autora aporte nos autos referidos 

documentos, sob pena de indeferimento da tutela anelada. 2. Ultrapassado 

o aludido prazo, com ou sem manifestação, faça conclusos. 3. Intime-se. 

4. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001131-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILVA GOMES DA SILVA MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Intime a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer como 

realiza o pagamento das faturas referentes aos serviços públicos de água 

e esgoto, sob pena de indeferimento da inicial, sem prejuízo de serem 

reconhecidas as penas de litigância de má-fé e ato atentatório a dignidade 

da justiça, vez que há indícios evidenciado que a parte autora interpôs a 

presente demanda, sem, contudo, possuir relação jurídica com a 

requerida. Ultrapassado o aludido prazo, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010856-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

J.S. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVISSON SILVA DE OLIVEIRA 83127453191 (EXECUTADO)

 

1- Em análise detida dos autos, verifica-se tratar de ação de execução de 

cártula cuja praça de pagamento situa-se em área não abrangida por esta 

comarca (Torixoréu-MT), de tal sorte que, a incompetência territorial deste 

Juizado é flagrante conforme preceitua o artigo 53, inciso III, alínea “d” do 

CPC c/c art. 2º, inciso I da Lei do cheque. Por tais razões a presente 

demanda não deveria ter sido proposta nesta Comarca, sendo esta a 

orientação dos Tribunais de Justiça, v.g.: “APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO 

DE INCOMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. O 

FORO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE CHEQUE NÃO PAGO É O DO LOCAL DO PAGAMENTO, 

DESIGNADO JUNTO AO NOME DO SACADO, LUGAR ONDE SE SITUA A 

AGÊNCIA BANCÁRIA EM QUE O EMITENTE MANTÉM SUA CONTA 

CORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, INCISO I DA LEI DO CHEQUE E 

ART. 100, INCISO D DO CPC. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060067485, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, 

Julgado em 02/07/2014) (TJ-RS - AC: 70060067485 RS, Relator: Katia 

Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 02/07/2014, Décima Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/07/2014)” 

“TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. O EXEQUENTE ALEGA SER 

CREDOR DA EXECUTADA EM RELAÇÃO A UM CHEQUE NO IMPORTE DE 

R$ 2.169,00. SOBREVEIO SENTENÇA QUE RECONHECEU DE OFÍCIO A 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA DEMANDA. SEGUNDO O 

ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO, É COMPETENTE O JUIZADO DO FORO 

DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA, NESSE CASO, 

A COMARCA DE GRANDE RIOS. INSURGÊNCIA RECURSAL DO 

EXEQUENTE SUSTENTA QUE O LOCAL DA EMISSÃO DO TÍTULO E O 

LOCAL ONDE AMBAS AS PARTE RESIDEM É CRUZMALTINA E, ASSIM, 

PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA. NO CASO DE EXECUÇÃO DE 

CHEQUES NOS JUIZADOS ESPECIAIS HÁ A COMPETÊNCIA TANTO DO 

LOCAL EM QUE DEVE SER SATISFEITA A OBRIGAÇÃO QUANTO O DO 

DOMICÍLIO DO RÉU, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 4º, INCISO I E II DA LEI 

N.º 9.099/95: ?ART. 4º É COMPETENTE, PARA AS CAUSAS PREVISTAS 

NESTA LEI, O JUIZADO DO FORO: I ? DO DOMICÍLIO DO RÉU OU, A 

CRITÉRIO DO AUTOR, DO LOCAL ONDE AQUELE EXERÇA ATIVIDADES 

PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS OU MANTENHA ESTABELECIMENTO, 

FILIAL, AGÊNCIA, SUCURSAL OU ESCRITÓRIO; II ? DO LUGAR ONDE A 

OBRIGAÇÃO DEVA SER SATISFEITA?. DESSA FORMA, ASSISTE RAZÃO 

O EXEQUENTE AO AJUIZAR A PRESENTE DEMANDA NO FORO DO 

DOMICÍLIO DA EXECUTADA, TENDO EM VISTA QUE A JURISDIÇÃO DE 

CRUZMALTINA PERTENCE À COMARCA DE FAXINAL. DESTARTE, DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE FAXINAL PARA PROCESSAR O FEITO, 

DEVENDO OS AUTOS SEREM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA 

REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

LOGRANDO ÊXITO EM SUA PRETENSÃO RECURSAL, DEIXO DE 

CONDENAR O RECORRENTE AO (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0002410-73.2014.8.16.0081/0 - Faxinal - Rel.: Fernando Swain Ganem - - 

J. 12.08.2015) (TJ-PR - RI: 000241073201481600810 PR 

0002410-73.2014.8.16.0081/0 (Acórdão), Relator: Fernando Swain 

Ganem, Data de Julgamento: 12/08/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 14/08/2015)” 2- Isto posto, tendo em vista a incompetência 

deste juiz para apreciar a causa, nos termos acima declinados e com 

esteio do artigo 51, III da Lei 9.099/1995, DECLARO EXTINTO o processo 

sem julgamento do mérito. 3- Sem custas ou condenação em honorários 

advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 4- P.R.I. 5- Cumpra-se
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011342-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINTON COSTA SENISE (REQUERIDO)

ADRIANO BELCHIOR MUNIZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: WESLEY EDUARDO DA SILVA - MT0013617A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 16/05/2018 Hora: 14:00 (Horario de MT) , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011762-23.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JESUS SEVERIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0016653A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SAN E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON ISFER OAB - PR0011307A (ADVOGADO)

 

1. Inicialmente, convém destacar que é perfeitamente possível o 

processamento e julgamento de ações em face de empresas em que se 

encontrem em recuperação judicial até a sentença de mérito, viabilizando a 

parte habilitar seu crédito junto ao juízo universal, a teor do que preconiza 

o art. 51 do FONAJE, eis porque, INDEFIRO o pedido do ID 7729880. 2. Por 

outro lado, tendo em vista o teor da petição do ID 7729888, intime-se a 

parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo defensor 

para patrocinar sua defesa nos autos, nos termos artigo 112 do CPC. 3. 

Registre-se que em decorrência do princípio do contraditório e da ampla 

defesa não foi possível proferir sentença nestes autos, vez que 

necessário se faz que a parte requerida constitua novo advogado. 4. 

Após a intimação desta, faça conclusos para prolação da pertinente 

sentença, porquanto mesmo intimada a parte requerida não compareceu 

em audiência de conciliação, nem mesmo apresentou contestação. 5. 

Intime-se. 6. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010652-23.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LUIZ DE MOURA OAB - MT0019945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

INDEFIRO os requerimentos insertos na petição do ID 9629157, vez que a 

parte requerida poderá acessar o sitio do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e clicar na aba serviços - guias - e emitir a guia de 

pagamento das custas processuais. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO ALVES DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO MARTINS DE FARIAS (REQUERIDO)

ANGELO ASCHIDAMINI (REQUERIDO)

 

1. Analisando os autos observo que o Dr. Ozair Silva Proto foi quem 

distribuiu a peça de ingresso junto ao sistema PJe, contudo, não há nos 

autos procuração lhe outorgando poderes para tanto. Deste modo, nos 

termos do art. 317 do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que 

a parte autora aporte nos autos respectivo documento, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. 2. DETERMINO a imediata suspensão da 

audiência de conciliação eventualmente aprazada. 3. Intime-se. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011144-83.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MADEF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT0013302S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ELETRICA DRACENAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio do seu advogado, LEONARDO 

CARVALHO DA MOTA - MT0013302S, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 29/09/2017 Hora: 15h/MT, sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011144-83.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MADEF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT0013302S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ELETRICA DRACENAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

1. Trata-se de ação proposta contra consumidor residente em município 

situado em área não abrangida por esta comarca, de tal sorte que este juiz 

não é competente para apreciar à causa. Com efeito, ao grafar a narrativa 

dos fatos a própria parte autora demonstra elementos de que há relação 

consumerista entre os contendores, sendo que este magistrado 

compreende ser a relação jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em 

vista o disposto no seu artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo 

disposto no artigo 101, I, do aludido diploma, aliás, esta tem sido a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando 

de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode 

ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do 

consumidor. - Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, 

Dje 17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPE-TÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

DOMI-CÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 

COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem 

decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se 

tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do 

consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido”. (STJ, AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2. Isto posto, 

INDEFIRO a inicial, o que faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da 

Lei nº 9.099/1995, declarando extinto o processo sem julgamento de 

mérito. 3. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios (artigo 

55 da Lei nº 9.099/1995). 4. P.R. I. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000241-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO ALVES DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO MARTINS DE FARIAS (REQUERIDO)

ANGELO ASCHIDAMINI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: OZAIR SILVA PROTO - MT0004571S-A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 06/04/2018 Hora: 16:20 (Horario de MT) , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000601-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. PANUCCI E FILHOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0012675A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

1. A petição inicial da parte autora não está devidamente instruída com 

prova de sua situação jurídica, não observando o enunciado 135 do 

FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) : O 

acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos 

juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). 2. Ante o exposto, deverá a parte 

autora emedar a inicial em consonância com o enunciado acima grafado, 

precisamente no prazo de 15 (quinze) dias, colacionando no feito certidão 

simplificada atualizada devidamente expedida pela Junta Comercial. 3. 

DETERMINO a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012465-85.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DEUSIMAR CARVALHO GUIMARAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8012465-85.2015.811.0004 Pólo Ativo: BANCO DO BRASIL S/A 

Pólo Passivo: MARIA DEUSIMAR CARVALHO GUIMARAES Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, conforme evento 59/62 para dar prosseguimento ao feito, e não 

realizado nenhuma atividade, incide no abandono e consequentemente na 

extinção. Nesse sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA 

IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA 

EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora, ou localização do bem indicado. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 

4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução 

do mérito. Revoga-se liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012465-85.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DEUSIMAR CARVALHO GUIMARAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

 

Tendo em vista a inadequação da via ora eleita pela parte exequente para 

combater a sentença anteriormente lançada nos autos, DETERMINO que a 

secretaria concretize em seu inteiro teor a sentença do ID 8012028. 

Saliento à parte exequente que se pretende requerer o desarquivamento 

dos autos deverá indicar de forma pormenorizada bens da parte 

exequente passíveis de constrição judicial, vez que este magistrado já 

utilizou todos os meios disponíveis para tentativa de penhora. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FRANCISCO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido 

liminar c/c indenização por danos materiais e morais, na qual a parte 

autora foi devidamente intimada para apresentar comprovante de 

endereço em nome próprio, sob pena de indeferimento da inicial. Ocorre 

que mesmo intimado o autor não coligiu aos autos respectivo documento, 

donde se infere que a extinção da ação é medida de rigor, ainda mais 

quando já se passou aproximadamente 02 (dois) meses entre a intimação 

do autor (31/08/2017) e a presente data (26/10/2017), restando flagrante 

ofensa aos princípios da celeridade, informalidade e economia processual, 

estampados na Lei 9.099/1995. 2. Deste modo, se o autor é devidamente 

intimado por meio de patrono constituído para emendar a inicial e não sana 

os vícios, a petição inicial deve ser indeferida, consoante entendimento 

pacificado no âmbito dos Tribunais de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. 
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INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA 

EMENDA NO PRAZO DE 10 DIAS. EXTINÇÃO DO FEITO. - Se, intimado para 

emendar a exordial sob pena de indeferimento, o autor deixa de sanar as 

falhas, autoriza-se extinção do feito sem julgamento do mérito. Inteligência 

dos artigos 295, 284 e 267,I do Código de Processo Civil. (TJ-MG 

101450846773950011 MG 1.0145.08.467739-5/001 (1), Relator : 

FERNANDO BOTELHO, Data de Julgamento: 17/12/2009, Data de 

Publicação: 05/03/2010). APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À 

INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.SENTENÇA MANTIDA. Não atendida a determinação de emenda à 

inicial ou apresentado o recurso cabível a tempo e modo, é de ser julgado 

extinto o feito, sem resolução de mérito, de acordo com o disposto nos 

artigos284, parágrafo único, e 267, I, ambos do Código de Processo Civil. 

(TJ-AM - APL: 02464669720118040001 AM 0246466-97.2011.8.04.0001, 

Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 

26/08/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2013). 3. 

Face às considerações aduzidas, uma vez que a inicial de ação não 

satisfez ao requisito de admissibilidade, consoante propugna o artigo 319 

do CPC, INDEFIRO a inicial, o que faço com espeque no art. 330, IV, do 

CPC, declarando EXTINTO o processo sem julgamento do seu mérito, 

consoante os termos do art. 485, I, do Digesto Processual Civil. 4. Sem 

condenação em honorários advocatícios ou custas. 5. Publique-se, 

registre-se, intime-se 6. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

1. Retifique o nome da parte autora junto ao sistema PJe. 2. Antes de 

apreciar a tutela provisória determino à parte autora que no prazo de 15 

(quinze) dias aporte nos autos comprovante de endereço (contrato de 

locação, conta de água, energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e 

contemporâneo da data do manejo da ação, sob pena de extinção do feito. 

Desde já saliento que singela declaração não se prestará ao desiderato 

pretendido, culminando na extinção propalada. 3. Intime-se. 4. Determino a 

imediata suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 

5. Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 6. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 489, do CPC c/c art. 38, 

da Lei 9.099/1995. 2. Trata-se de ação indenizatória com pedido de 

antecipação de tutela cumulada, onde ocorreu a intimação da parte autora 

nos termos do art. 317 do CPC, oportunizando à mesma o encarte de 

comprovante de endereço em nome próprio no prazo de 15 dias sob pena 

de indeferimento da inicial. 3. Pois bem, a determinação para apresentação 

de comprovante de endereço em nome da parte autora não envolve 

somente questões referentes aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, 

mas também, para que seja possível aferir a competência da unidade 

judiciária, uma vez que para o juiz da demanda, a ausência do 

comprovante de residência em nome próprio impede seja aferida a 

competência territorial daquele juízo para processar e julgar a presente 

ação, nos termos do art. 53, do CPC, motivo porque oportunizou à parte, a 

possibilidade de emenda à inicial, sob pena de indeferimento. 4. Trata-se, 

portanto, de conduta processual que ofende o Princípio da Celeridade 

Processual, que não pode e não deve ser mitigado, ficando à mercê da 

parte que deixa de atender ao ônus processual de instruir a inicial com os 

documentos essenciais ao deslinde da causa. 5. Deste modo, se o autor é 

devidamente intimado ou não por meio de patrono constituído para 

emendar a inicial e não atende tal determinação, a petição inicial deve ser 

indeferida, consoante entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais de 

Justiça: ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 355 DO 

CPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO OCORRÊNCIA 

-INDEFERIMENTO DA INICIAL - POSSIBILIDADE - JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL 

-INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS - NÃO 

OBSERVÂNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA 

- CABIMENTO. Não há que se falar em ausência de interesse processual 

do autor, quando atendidos os requisitos previstos no art. 355 do CPC, 

direito este que não pode ser afastado pelo ajuizamento de ação anterior, 

para exibição de contrato diverso daquele pretendido na presente ação, 

em face do direito pleno de acesso ao Judiciário garantido pelo art. 5º, 

XXXV da CF/88. Muito embora se repute exacerbada a exigência de 

emenda à petição inicial, para a juntada de comprovante de residência da 

parte autora e original do instrumento de procuração atualizado, quando 

inexiste qualquer exigência legal neste sentido, não há dúvidas de que o 

instrumento apresentado deve conter os requisitos mínimos elencados na 

lei, o que não foi observado no caso dos autos. (TJ-MG - AC: 

10707140092263001 MG , Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 

21/07/2015, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

23/07/2015) APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.SENTENÇA MANTIDA. Não atendida a determinação de emenda à 

inicial ou apresentado o recurso cabível a tempo e modo, é de ser julgado 

extinto o feito, sem resolução de mérito, de acordo com o disposto nos 

artigos284, parágrafo único, e 267, I, ambos do Código de Processo Civil. 

(TJ-AM - APL: 02464669720118040001 AM 0246466-97.2011.8.04.0001, 

Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 

26/08/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2013) 6. 

Face às considerações aduzidas, uma vez que a petição inicial não 

satisfez ao requisito de admissibilidade consoante propugna o artigo 319 e 

320 do códex processual civil, INDEFIRO a inicial, o que faço com espeque 

no art. 330, IV, do CPC, declarando EXTINTO o processo sem julgamento 

do seu mérito, consoante os termos do art. 485, I, do Digesto Processual 

Civil. 7. Sem condenação em honorários advocatícios ou custas. 8. P. R. I. 

9. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011169-62.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO GONCALVES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA BATISTA LOPES (EXECUTADO)

LAZARO RODRIGUES FILHO (EXECUTADO)

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 489, do CPC, c/c art. 38 

da lei 9.099/1995. 2. Durante o curso da demanda o exequente abandonou 

a causa por mais de 30 (trinta) dias, destarte determinou-se a intimação 

pessoal da parte exequente para que propulsasse o feito, todavia não foi 

encontrada no endereço constante nos autos. Outrossim, uma vez 

intimado o procurador da parte autora não manifestou-se. 3. Vieram 

conclusos. 4. É o relato do necessário. Decido. 5. Em face do exposto, 

com espeque nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, julgo 

EXTINTO sem resolução do mérito, o processo em apreço. 6. Sem custas. 

7. P.R.I. 8. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001987-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MULINARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO JUSTINO DA SILVA OAB - MT0015695A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO JACOMINI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LUCIANO JUSTINO DA SILVA - MT0015695A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia: 

26/02/2018 Hora: 15:40/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012059-98.2014.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

RAISA SOUZA RONDON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSYKA DE SOUZA RONDON ROCHA OAB - MT11731/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

1. Determino a expedição de carta precatória ao juízo da comarca de 

Cuiabá/MT, solicitando os seus préstimos no sentido de realizar a hasta 

pública dos bens outrora penhorados. Ocorrendo algum motivo que frustre 

a concretização do ato, encareça a imediata devolução do instrumento 

para continuidade da marcha processual. 2. Para fins de fiscalização do 

bom andamento do processo principal junto a este juizado, deverá a 

secretaria promover a conclusão dos autos no prazo de 60 (sessenta) 

dias após a expedição da carta precatória, caso o juízo deprecado não 

acuse seu recebimento. 3. Observem-se as disposições da CNGC quanto 

à expedição de cartas precatórias contendo objeto semelhante ao descrito 

neste despacho. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. 6. Cumpra-se. 

Barra do Garças, 24/10/2017. Fernando da Fonsêca Melo Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001989-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE DE CASTRO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA OAB - MT19976/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONIKLEY ROCHA DA SILVA (REQUERIDO)

DELSINEIA APARECIDA CAMELO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA - 

MT19976/O para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 26/02/2018 Hora: 16:20 /MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011911-87.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0018826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

POSITIVO INFORMATICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA AVILA VASCONCELOS OAB - MT0018110A (ADVOGADO)

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO - MT0018826A para 

que manifeste nos autos, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do 

processo e seu consequente arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001214-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 06/02/2018 Hora: 13:00, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER OAB - MT0017584A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

 

Depois de acurada leitura dos autos verifico que para uma maior 

intelecção da inaugural a parte autora deverá, em 15 (quinze) dias, aportar 

ao feito o contrato entabulado com a parte requerida viabilizando a análise 

das cláusulas contratuais, de modo a resguardar o princípio do pacta sunt 

servanda. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de conciliação 

eventualmente aprazada. Retifique no sistema PJe o polo passivo da 

rusga. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER OAB - MT0017584A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela provisória de evidência só é 

permitida no âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, 

portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela 

antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja 

flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar 

direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é 

perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente 

perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória 

ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha 

analisar se estão presentes os requisitos autorizativos para a concessão 

da mesma no que concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 

311 do Estatuto Processual Civil disciplina que: Art. 311. A tutela de 

evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I – ficar 

caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II – as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III – se tratar de pedido 

reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de 

depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto 

custodiado, sob cominação de multa; IV – a petição inicial for instruída com 

prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a 

que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo 

Único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. 

2. Pois bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se 

necessário que no caso sub examine esteja presentes os requisitos 

delineados no artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja 

juridicamente possível o pedido formulado pela parte requerente, a 

concessão da tutela provisória de evidência, em análise de cognição 

sumária, fere o princípio do devido processo legal, do contraditório e da 

ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da pretensão do autor sem 

oportunizar o direito de defesa à parte contrária. De bom alvitre consignar 

que indigitados princípios foram erigidos à categoria de norma fundamental 

pelo código de processo civil e, portanto, devem ser observados, posto 

que estes são verdadeiros mandados de otimização, ou seja, no momento 

de decidir o julgador deve aplica-los ao caso concreto fazendo um 

cotejamento entre as disposições fáticas e jurígenas trazidas à baila. 3. 

Frente ao exposto, INDEFIRO o pedido do promovente de tutela provisória 

de evidência, tendo em vista que dos documentos carreados aos autos 

não ficou evidenciado o periculum in mora e o fumus boni iuris. 4. DEFIRO 

a parte promovente os benefícios da gratuidade da justiça. 5. Apraze 

audiência de conciliação e proceda à citação pessoal da parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 
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LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 6. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 7. Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 8. Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 9. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada, consignando 

em seu bojo nossas homenagens. 10. Expeça-se o necessário. 11. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER OAB - MT0017584A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - 

MT0017584A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 06/04/2018 Hora: 16:40 (Horario de MT) , sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001990-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DIVINO PEREIRA BITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE DOS SANTOS MOREIRA FERREIRA OAB - MT0019350A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SIMONE DOS SANTOS MOREIRA FERREIRA - 

MT0019350A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 26/02/2018 Hora: 16:40/mt , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012683-16.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAURIENE SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 489, do CPC c/c art. 38, 

da Lei 9.099/1995. 2. Analisando os autos nota-se em andamentos 

pretéritos que já foram utilizados em prol da parte exequente todos os 

sistemas eletrônicos disponíveis para busca de bens em nome do 

devedor, ao passo que também já foi tentada a penhora, avaliação e 

remoção na residência da executada, restando inócuas todas as 

tentativas. 3. Assim sendo, verifica-se estar o feito permeado por uma 

causa de extinção, consistente na ausência de bens passíveis de 

penhora, incidindo a disposição do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, 

também aplicável na fase de cumprimento de sentença nos termos do 

ENUNCIADO 75 do FONAJE: ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) – A 

hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exeqüente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação 

– XXI Encontro – Vitória/ES). 4. Frente ao exposto e considerando a 

inexistência de bens penhoráveis em nome da parte executada, com base 

no art. 53, § 4º da Lei 9.099/1995 conjugado com o Enunciado 75 do 

FONAJE, julgo EXTINTO o presente processo. 5. Determino a entrega da 

certidão mencionada no enunciado acima grafado, viabilizando ao credor 

futura execução caso descubra o paradeiro de bens em nome do 

devedor, podendo dela também se valer para realizar protesto da dívida e 

inserção no cadastro de maus pagadores, nos termos do art. 782, §§ 3° e 

5°, do CPC. 6. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 7. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 8. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001803-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANAIR FRANCISCA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

 

1- Para maior clareza acerca da alegação de pagamento do débito, 

intime-se a parte autora para que junte aos autos cópia integral da fatura 

discutida, com código de barras visível, assim como comprovante de 

pagamento. 2- Após, faça os autos conclusos para análise do pedido de 

tutela antecipada. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011325-50.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DE SOUSA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELIO PRIMO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0014036A (ADVOGADO)

 

Intime a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens 

passíveis de constrição judicial, bem como a correta localização, 

viabilizando a penhora, avaliação e remoção dos indigitados bens, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do art. 53, §4°, da Lei 

9.099/1995. Ultrapassado o aludido prazo, faça conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011825-82.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MORAES DE GUSMAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER PERES DE FARIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO SALDANHA FARIAS OAB - MT15512/O-O (ADVOGADO)

 

Trata-se de execução judicial, onde ocorreu o bloqueio parcial do 

montante da dívida, razão pela qual o advogado que representa os 

interesses da parte exeqüente, requer a transferência do numerário para 

conta bancária por ele indicada. Pois bem, analisando os autos verifico 

que o causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes 

para receber valores, assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, 

DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada nos 

autos. Após retornem-me conclusos os autos para deliberação acerca da 

adjudicação pretendida, momento em que nos utilizaremos dos demais 

sistemas online. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001217-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 07/02/2018 Hora: 08:00 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011825-82.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MORAES DE GUSMAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER PERES DE FARIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO SALDANHA FARIAS OAB - MT15512/O-O (ADVOGADO)

 

Intime a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, juntar aos autos a 

matrícula atualizada do imóvel que pretende obter a constrição judicial, 

bem como indicar outros bens passíveis de penhora. Após o aludido 

prazo, faça conclusos, oportunidade em que deliberarei sobre a eventual 

penhora do imóvel. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001992-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONZIDORIO SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

27/02/2018 Hora: 09:00 /MT, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001994-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY JESUS BALBINO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

27/02/2018 Hora: 09:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001995-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY JESUS BALBINO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

27/02/2018 Hora: 10:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002094-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERCIDIO AUGUSTO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ACACIO BARROS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) LAIS 

DAIANE MAGALHAES PERES - MT0015835A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 09/02/2018 Hora: 16:20 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010811-63.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE AGNELLI QUEIROZ 48782491100 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA LUIZA MARQUES (EXECUTADO)

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 489, do CPC c/c art. 38 

da Lei 9.099/1995. 2. Após acurada leitura dos autos observo já foram 

utilizados em prol da parte exequente todos os sistemas eletrônicos 

disponíveis para busca de bens em nome do devedor, ao passo que 

também já foi tentada a penhora, avaliação e remoção na residência da 

parte executada, restando inócuas todas as tentativas. 3. Assim sendo, 

verifica-se estar o feito permeado por causa uma causa de extinção, 

consistente na ausência de bens passíveis de penhora, incidindo a 

disposição do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, também aplicável na fase 

de cumprimento de sentença nos termos do ENUNCIADO 75 do FONAJE: 

ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) – A hipótese do § 4º, do 53, da 

Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exeqüente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor (nova redação – XXI Encontro – 

Vitória/ES). 4. Frente ao exposto e considerando a inexistência de bens 

penhoráveis em nome da parte executada, com base no art. 53, § 4º da 

Lei 9.099/1995, julgo EXTINTO o presente processo, sem embargo da 

parte exequente requerer o desarquivamento do feito acaso tenha notícias 

de bens passíveis de constrição judicial em poder da parte executada. 5. 

Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011154-93.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA OLIVEIRA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

RAIMUNDO FERRAZ DO NASCIMENTO JUNIOR (EXEQUENTE)

INGRA OLIVEIRA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

FABIO OLIVEIRA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

TATIANA OLIVEIRA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA FERNANDES REIS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA OAB - MT0017444A (ADVOGADO)

 

Intime a parte exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, indique 

bens da parte executada passíveis de constrição judicial, bem como a 

correta localização, viabilizando a penhora, avaliação e remoção, sob 

pena de extinção do feito na forma do art. 53, §4°, da Lei 9.099/1995. 

Ultrapassado o aludido prazo, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001996-31.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY JESUS BALBINO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

27/02/2018 Hora: 10:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001900-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DE ARAUJO TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

1. Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da lei 9099/95. 2. Decido. 

3. Segundo preconiza o artigo 2º da Lei nº 9.099/1995, o processo em 

sede de Juizado Especial se orienta por vários princípios, figurando dentre 

ele o da simplicidade, eis porque as demandas intentadas no âmbito desta 

justiça especializada devem ser propulsadas mediante pedidos contendo 

relato sucinto dos fatos e fundamentos, nos moldes do artigo 14 da 

mencionada lei: “Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação 

do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. § 1º. Do pedido 

constarão, de forma simples e em linguagem acessível: I – o nome, a 

qualificação e o endereço das partes; II – os fatos e os fundamentos, de 

forma sucinta; III – o objeto e seu valor. ...Omissis”. (grifo nosso). 4. 

Analisando os dispositivos acima invocados infere-se que não foram 

gratuitos, pois se prestam a dar amparo a constatação, de plano, quanto à 

natureza da demanda e sua pertinência para tramitar nos Juizados 

Especiais, vez que este não possui competência para causas de maiores 

complexidades, consoante o artigo 3º da Lei nº 9.099/1995. De bom alvitre 

destacar que não basta se averiguar o valor da causa e sua molduração 

aos incisos do invocado artigo 3º, tendo em vista que a complexidade 

também está vinculada às provas necessárias ao desate da rusga, bem 

como sobre a necessidade ou não de dificultoso aprofundamento em 

questionamentos jurídicos. 5. Nesta vereda, deve a parte reclamante 

demonstrar por meio da inaugural a pertinência da sua demanda para 

cursar no Juizado Especial Cível, o que não ocorre caso tenha 

confeccionado seu pedido com inobservância do artigo 14 da Lei nº 

9.099/1995. Com efeito, se a parte reclamante se vale de peça inaugural 

prolixa e extensa, cuja dissonância com o artigo 2º e 14 da Lei nº 

9.099/1995 é aferível imediatamente, pratica ato sinalizando estar 

discutindo causa que não se insere no conceito de menor complexidade, 

vez que se assim o fosse, teria logrado amoldar seu pedido nas diretrizes 

dos artigos supramencionados. Deste modo, quando a própria parte 

reclamante opta por se valer de vestibular cuja apreciação implica em 

laborioso aprofundamento do conteúdo fático e jurídico, esboçando se 

tratar de causa complexa, desmerece acolhida sua demanda, devendo se 

valer das vias ordinárias para submeter ao crivo do judiciário intricadas 

questões jurídicas. De bom alvitre consignar que o caso em voga reclama 

perícia contábil especifica, desembocando no indeferimento da inicial. 6. 

Isto posto, INDEFIRO a inicial, o que faço com esteio na inteligência dos 

artigos 3º e 14 da Lei nº 9.099/1995, declarando extinto o processo sem 

julgamento de mérito, consoante determina o artigo 51, II, do mesmo 

diploma, não implicando esta sentença em óbice na nova propositura da 

demanda, caso devidamente comprovada sua pertinência para trâmite na 

via ora eleita. 7. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios 

(artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 8. Publique-se. 9. Registre-se. 10. 

Intime-se. 11. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001975-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDY DAIANY MOURA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

26/02/2018 Hora: 13:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002141-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE CARBONI DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 20/02/2018 Hora: 10:40, 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011167-92.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURICELDES MACEDO GOULART (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intime a parte requerida, ora exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, aportar aos autos o cálculo atualizado do débito, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC. Ultrapassado o 

aludido prazo, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001949-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BARBOSA DE SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) ESDRA 

SILVA DOS SANTOS - MT0015916A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 21/02/2018 Hora: 14:20 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011989-13.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAURA COSTA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A, 

ANDERSON ADIEL POSTAL - MT0011844A para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 09/04/2018 

Hora: 12:20 (Horario de MT) , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001970-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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ORNILMA BATISTA DE MOURA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

1. Mirando aferir a competência territorial deste juízo determino à parte 

autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, aporte nos autos comprovante 

de endereço (contrato de locação, conta de água, energia, boleto 

bancário, etc.) em nome próprio, sob pena de extinção do feito. Desde já 

saliento que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010600-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SILVA VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANUZA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INDEFIRO o pedido formulado em audiência conciliatória, notadamente 

porque o enunciado 05 do FONAJE reclama a expedição de aviso de 

recebimento para a sua caracterização. Intime a parte autora para, em 15 

(quinze) dias, indicar a correta localização da parte requerida, sob pena 

de extinção do feito. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001972-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE FREITAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0019832A (ADVOGADO)

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, a concessão da tutela 

provisória em análise de cognição sumária fere o princípio do devido 

processo legal, do contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a 

satisfação da pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à 

parte contrária, descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na 

demora. De bom alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à 

categoria de norma fundamental pelo código de processo civil e, portanto, 

devem ser seguidos, posto que os princípios são verdadeiros mandados 

de otimização, ou seja, no momento de decidir o julgador deve aplica-los 

ao caso concreto fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e 

jurígenas trazidas à baila. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 
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a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7. Frente ao 

exposto, INDEFIRO o pedido do promovente, de tutela provisória, tendo em 

vista que dos documentos carreados aos autos não ficou evidenciado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris. 8. Proceda à citação pessoal da 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

13. Expeça-se o necessário. 14. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011495-22.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO OESTE 

PANTANEIRO-SICOOB FEDERAL (REQUERIDO)

FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO 

GARCAS (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA OAB - MT0018582A (ADVOGADO)

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA OAB - MT0009923A-B 

(ADVOGADO)

 

Intime a parte requerida FACULDADE CATHEDRAL para, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicar conta bancária, de modo a viabilizar a transferência 

do valor depositado nos autos pelas executadas BANCO SANTANDER e 

BANCO SICOOB, sob pena de extinção do processo na forma do art. 485, 

§1°, do CPC. Após, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011568-91.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON CAMBAUVA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA OAB - MT0006775S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 485, §1°, do CPC, DETERMINO seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o cumprimento de 

sentença, sob pena de extinção do processo na forma dos incisos II e III 

do comentado artigo. Ultrapassado o aludido prazo, faça conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002000-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI PEREIRA DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CLEVER CARMO SILVA NETO - MT24084/O-O para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

27/02/2018 Hora: 15:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001972-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE FREITAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0019832A (ADVOGADO)

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(s)/sua(s) advogado(a)(s) 

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - MT0019832A e DENISE CRISTINE 

CAMPOS SILVA - MT0016594A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 23/02/2018 Hora: 16:40, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012610-44.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DAYANY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Acerca do pedido de 
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chamamento o feito a ordem, embora a grafia do cabeçalho esteja com 

outro nome, o conteúdo dos embargos de declaração é a rejeição mesmo. 

Porem, por apego a cautela, temos por acolher o pedido de chamamento 

do feito a ordem, e julgaremos os embargos com explanações mais 

detalhadas dos fatos. Não consideradas outras preliminares, passo ao 

mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de embargos 

declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. A 

propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de declaração na 

lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença 

ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. (Vide 

Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo único. Os erros materiais 

podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão 

interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da 

ciência da decisão. Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os 

embargos de declaração suspenderão o prazo para recurso. (Vide Lei nº 

13.105, de 2015) (Vigência) A sentença foi proferida e homologada em 

31/01/2017, id 7841611 e 7841614. Consta dos movimentos 10963930 que 

o registro da leitura da sentença se deu em 18/02/2017. Veja-se o 

registro: “ 00:04:02 - Mov. [36] - Documento lido: Intimação lido(a)/(Por 

ERICA DAYANY ALVES DA SILVA teve sua leitura registrada 

automaticamente pelo sistema, por ter se passado o período máximo de 

tempo, de 10 dias, para leitura voluntária do destinatário, sem que este o 

tenha feito.) em 17/02/17 *Referente ao evento Intimação expedido(a)

(07/02/17)” O recurso inominado somente foi apresentado em 01/03/2017. 

Inclusive consta na movimentação 10963935 certidão com o teor: “ 

Certifico e dou fé que o recurso inominado é intempestivo. Todavia, 

considerando o entendimento desse r. juízo de que o juízo de 

admissibilidade cabe à Turma Recursal, passo à intimação da parte 

recorrida para querendo apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias”. 

Vejamos o registro: “16/03/2017 15:31:52 - Mov. [41] - Documento 

expedido: Certidão expedido(a)” Depois atendendo os ditames do 

enunciado nº 166 do FONAJE, cuja transcrição diz que “Nos Juizados 

Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do recurso será feito em 

primeiro grau (XXXIX Encontro - Maceió-AL)” , a analise de 

intempestividade foi acertada. Então de fato não existe hipótese recursal a 

ser aventada. Ante o exposto, de acordo com as razões da embargante, 

deve ser acolhido os embargos de declaração, mas rejeitados com 

fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, bem como todos pedidos 

incidentes que não podem ser manobrados no presente expediente. 4. 

DISPOSITIVO Preliminarmente, acolho o pedido para chamar o feito a 

ordem, para que seja reanalizado os embargos de declaração. Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO e rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por 

abarcar matérias não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo 

a sentença atacada por seus próprios fundamentos. Reafirmo a preclusão 

de oportunidade recursal, mantendo a rejeição do recurso inominado para 

todos efeitos, declarando a mencionada decisão como coisa julgada 

formal. Intime-se as partes da rejeição para os efeitos do art. 50 desta lei, 

ocasião que não manifestado nada em 5 (cinco) dias arquivem-se 

imediatamente os autos. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 27 de Outubro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010309-27.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO PINTO GUIRRA (REQUERENTE)

C. F. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCENY RODRIGUES SEVERINO OAB - GO13988 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA GOMES DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. A justificativa de não 

comparecimento deve ser feita até o momento da audiência, ou feito prova 

da impossibilidade de não informar antes. Não foi feito no presente caso. 

Neste sentido trago a colação os seguintes julgados: “Número: 

71001473313. Tribunal: Turmas Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de 

Processo: Recurso Cível. Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. 

Decisão: Acórdão. Relator: João Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: 

Comarca de Santo Ângelo. Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. 

PRODUTO COM DEFEITO. PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO 

NEGÓCIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa 

de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada 

até a abertura do ato ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. 

Exegese do art. 453, inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de 

disposição da Lei nº 9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do 

negócio, com repetição do preço pago pelo produto defeituoso que, 

durante a garantia, não é consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, 

§ 1º, CDC). III. Defeito em telefone celular configura vício de produto que, 

por si só, não gera dano moral indenizável. Recurso parcialmente provido. 

Unânime. (Recurso Cível Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 

19/12/2007)”. (GN). “Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON 

DORIGATTI. Ementa: RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA 

MATÉRIA IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O 

efeito devolutivo do recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou 

seja, ao conhecimento da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

453, do Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à 

audiência, quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando 

demonstrada a impossibilidade de locomoção”. (GN). Por fim, declaro para 

as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código 

de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO, sem resolução de mérito. Que seja revogado os efeitos 

antecipatórios eventualmente concedidos. Que seja Condenada a parte 

autora ao pagamento das custas processuais em face do disposto no 

artigo 51, § 2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 27 de Outubro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010792-57.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

J. HERNANDES DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARTIRA BIBIANA STEFANI OAB - MT15194/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA REGINA DE OLIVEIRA CORREA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 
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situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. A justificativa de não 

comparecimento deve ser feita até o momento da audiência, ou feito prova 

da impossibilidade de não informar antes. Não foi feito no presente caso. 

Neste sentido trago a colação os seguintes julgados: “Número: 

71001473313. Tribunal: Turmas Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de 

Processo: Recurso Cível. Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. 

Decisão: Acórdão. Relator: João Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: 

Comarca de Santo Ângelo. Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. 

PRODUTO COM DEFEITO. PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO 

NEGÓCIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa 

de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada 

até a abertura do ato ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. 

Exegese do art. 453, inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de 

disposição da Lei nº 9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do 

negócio, com repetição do preço pago pelo produto defeituoso que, 

durante a garantia, não é consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, 

§ 1º, CDC). III. Defeito em telefone celular configura vício de produto que, 

por si só, não gera dano moral indenizável. Recurso parcialmente provido. 

Unânime. (Recurso Cível Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 

19/12/2007)”. (GN). “Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON 

DORIGATTI. Ementa: RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA 

MATÉRIA IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O 

efeito devolutivo do recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou 

seja, ao conhecimento da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

453, do Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à 

audiência, quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando 

demonstrada a impossibilidade de locomoção”. (GN). Por fim, declaro para 

as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código 

de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO, sem resolução de mérito. Que seja revogado os efeitos 

antecipatórios eventualmente concedidos. Que seja Condenada a parte 

autora ao pagamento das custas processuais em face do disposto no 

artigo 51, § 2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Outubro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002006-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MIRNA LEANDRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 27/02/2018 

Hora: 16:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001984-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE GOMES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos certidão de negativação 

expedida pelo SPC ou Serasa, cuja certidão deverá conter o memorial 

descritivo completo do cadastro da parte autora, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, do CPC. 2. DETERMINO a 

imediata suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 

3. Intime-se. 4. Exaurido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 

5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002007-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN LUCIA LOBO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - MS0016393A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

27/02/2018 Hora: 16:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011562-21.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

J. HERNANDES DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARTIRA BIBIANA STEFANI OAB - MT15194/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA RODRIGUES FERREIRA (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO BARRA 

DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS RUA 

RUA FRANCISCO LIRA , 1051, SENA MARQUES - BARRA DO GARÇAS 

SENTENÇA Numero do Processo: 0011562-48.2013.811.0008 Polo Ativo: 

J. HERNANDES DA SILVA - ME Polo Passivo: APARECIDA FERREIRA 

RODRIGUES Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme 

preceitua o art. 38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada 

nenhuma preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em 

face do teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, conforme consta do (s) evento 

(s) nº 25 c/c evento (s) nº 28, percebe-se que a parte deixou de realizar 

medidas positivas para sequencia da marcha. Constado abandono, anoto 

que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico na referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o 

art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a intimação 

pessoal das partes para que seja extinto o processo por abandono da 

causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 
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realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 10 de Fevereiro 

de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011445-59.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO LUILIA ALVES NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Conforme se depreende dos autos, as medidas utilizadas para 

localização de bens capazes de saldar a dívida exequenda restaram 

infrutíferas. Após, intimado o exeqüente para apresentar bens a serem 

penhorados, o mesmo manteve-se inerte, eis porque, mediante a 

impossibilidade de meios para saldar a dívida, vislumbra-se na presente 

demanda causa de extinção da execução por ausência de condição de 

procedibilidade conforme entendimento do artigo 53, §4º da Lei 9.099/95 

que dispõe: “Não encontrando o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor.” 4- Assim sendo, diante da impossibilidade no prosseguimento da 

rusga, julgo com espeque no art. 485, IV, do CPC c/c arts. 51 e 53, § 4°, da 

Lei 9.099/95, EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito. 6- 

Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 7- Expeça-se certidão de 

dívida conforme preconiza Enunciado 76 do Fonaje, a fim de que o 

requerente possa, quando souber que há bens passiveis de penhora em 

nome do requerido ou outra forma de cumprir a obrigação, pleitear tal feito 

em Juízo. 8- Após o trânsito em julgado providencie as baixas necessárias 

e o arquivamento dos autos. 9- Publique-se, registre-se, intime-se. 10- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002008-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 28/02/2018 

Hora: 08:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001976-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDY DAIANY MOURA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 27/02/2018 Hora: 08:20 (horário de 

Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena de revelia e 

confissão no caso de ausência do requerido e contumácia seguida de 

extinção do processo no caso de ausência do requerente, neste caso, 

sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002009-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA VICUNA BORGES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 28/02/2018 

Hora: 08:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001977-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDY DAIANY MOURA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 27/02/2018 Hora: 08:40 (horário de 

Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena de revelia e 

confissão no caso de ausência do requerido e contumácia seguida de 

extinção do processo no caso de ausência do requerente, neste caso, 

sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001993-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIA FERREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

1. DEFIRO à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por ter se declarado pessoa física hipossuficiente. 2. A 

demanda não reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 da 

Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do 

disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse isto, a presente 

comarca não conta com representante da Procuradoria do Estado de Mato 

Grosso, de tal sorte que o aprazamento da referida audiência com o rigor 

literal da lei, redundaria em flagrante prejuízo ao erário, diante de um 

quadro fático até então inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no 

Estado de Mato Grosso e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o 

enunciado 01 que contém a seguinte diretriz: A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar 

defesa?. (XIII ENCONTRO CUIABÁ). 3. Deste modo, determino seja a parte 

requerida citada para apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição. 4. Cite-se a 

parte requerida observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 

c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 

1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012508-85.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OZANA LIMIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA OAB - MT0021368A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

1- Trata-se de pedido de homologação de decisão minutada por juiz leigo, 

onde, como se observa através do andamento processual disponibilizado, 

consta a assinatura digital do juiz togado, motivo pelo qual não há a 

necessidade de despacho que complemente a decisão confirmada. 2- 

DETERMINO à Secretaria que providencie a certificação e ainda os demais 

atos ordinatórios de sua responsabilidade, ainda pendentes nos autos. 3- 

Intime-se. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011081-87.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA FIRMINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT0017752A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO BATISTA DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Compulsando os autos, denota-se que restou prejudicada a tentativa de 

penhora de bens do executado vez que, conforme certificado pelo 

meirinho, o mesmo não reside no endereço fornecido pela parte 

exequente. Intimado a manifestar-se, o mesmo manteve-se inerte, 

deixando de praticar os atos que lhe competia, eis porque, resta 

caracterizado o abandono do feito, o que acarreta sua extinção, sem 

resolução do mérito. 3- Diante do manifesto desinteresse do exequente 

pelo regular andamento do feito e considerando que o processo não pode 

se eternizar por falta de iniciativa da parte, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do códex processual 

civil c/c o art. 51, caput, da Lei 9.099/95. 5- Proceda-se com a baixa de 

eventuais penhoras e arrestos efetuado nos autos. 6- Sem custas de 

acordo com os art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 7- Após, o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias. 8- Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013002-47.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANNE MATOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO DE FREITAS MORAES OAB - GO0021287A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO)

EURIPEDES ALVES FEITOSA OAB - GO0008314A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8013002-47.2016.811.0004 Pólo Ativo: RAYANNE MATOS DE 

OLIVEIRA Pólo Passivo: MOTOGARCAS COMERCIO & PARTICIPACOES 

LTDA / ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 350, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde a parte autora 

alega em síntese que adquiriu um consorcio da reclamada, no entanto 

quando seu lance foi contemplado, foi cobrada a taxa de R$1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais) referente ao frete, e por não concordar, encontrou 

outra concessionaria em que o frete tange a quantia de R$700,00, mas a 

ré não viabiliza a documentação aduzindo que o produto deve ser retirado 

no lugar realizado o contrato. A Reclamada Administradora na 

contestação, aduz que jamais impediu o faturamento do bem, e que a 

entrega do bem é de responsabilidade da concessionária, bem como que 

poderia o autor buscar melhores condições do frete, e que toda ação de 

impedimento não partiu da ré e sim da concessionária. A ré Motogarças na 

contestação, aduz que nunca se opôs que a parte autora pagasse a 

quantia de R$700,00 pelo frete, sendo certo que até na audiência 

ofereceu esta proposta recusada pelo autor, pois o mesmo busca não 

efetuar o pagamento de nenhum valor a titulo do frete, o que esta previsto 

no contrato, assim, pugna pela improcedência da inicial. Pois bem, verifico 

que esta devidamente previsto no contrato a cobrança do frete, sendo 

certo que não poderá o autor desincumbir-se dessa obrigação. Como bem 

explanado pelas reclamadas na contestação, o autor é livre para buscar a 

concessionaria em que o valor do frete é mais vantajoso, sendo assim, 

entendo que a controvérsia da demanda cinge-se na questão do autor 

conseguir efetuar o pagamento do valor de R$700,00 do frete cobrado em 

outra comarca, ou pagar a quantia de R$1.500,00 cobrado na 

concessionaria existente nesta Comarca. Pois bem, evidente que para 

pagar o valor inferior que é cobrado naquela Comarca, caberá ao autor 

dirigir-se aquela cidade com os documentos necessários, e lá efetuar a 

retirada do bem, tendo em vista que se nesta cidade o valor é superior, 

nada justifica o autor pagar valor de outro lugar se o bem for retirado aqui. 

Dessa forma, entendo que o pedido do autor para que possa efetuar o 

pagamento da quantia de R$700,00 na concessionaria desta cidade não 

pode ser acolhido tendo em vista que deverá pagar o valor aqui cobrado 

caso pretenda retirar o bem nesta urbe. Ainda da mesma forma, o pedido 

de danos morais não poderá ser acolhido, pois não existe nos autos 

provas que a Reclamada se nega a entregar o bem para o autor, visto que 
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para que o bem seja entregue, deve ser efetuado o pagamento pendente 

que não fora realizado. Assim, os pedidos iniciais não podem ser 

acolhidos, visto que deverá o autor pagar a quantia cobrada na 

concessionaria reclamada, ou então, dirigir-se até a outra concessionaria 

pagando o valor por ela cobrada. Sendo certo que, caso efetuando o 

pagamento em outra cidade, não consiga retirar o bem por quaisquer 

impedimento, poderá o autor ingressar com dano moral, pois teria cumprido 

sua parte no contrato, e as reclamadas não efetuado a entrega do bem, o 

que não é o caso dos autos. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011155-78.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONI WAIDA PEREIRA TEODORO (EXECUTADO)

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Uma vez frustrada a citação da executada, a autora foi intimada 

através de sua patrona para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias 

sob pena de extinção. 3- Diante da inércia da parte autora, julgo, com 

espeque no art. 485, III, do CPC c/c art. 51, caput, da Lei 9.099/95, 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito. 4- Sem custas 

(art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 5- Após o trânsito em julgado providencie 

as baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 6- Publique-se, 

registre-se, intime-se. 7- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011711-80.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AUREO ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDOLF FELIPE LINDNER (REQUERIDO)

SUELEN COMIN LINDNER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ADALBERTO TEIXEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Em face da certidão elaborada e trazida aos autos pelo senhor meirinho, 

consignando que deixou de intimar a parte reclamante por mudança ou 

inexistência do endereço informado, nos termos do art. 19, § 2° da Lei 

9.099/95, reputo válida a intimação enviada ao endereço anteriormente 

indicado. 3- Assim sendo, diante da impossibilidade de localização das 

partes e tendo em vista a ausência de manifestação da parte autora por 

período superior a 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, com arrimo no art. 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil c/c art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. 4- Deixo de condenar 

as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face 

do disposto no artigo 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Após o trânsito em 

julgado, arquive-se observadas as formalidades legais. 6- P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011484-90.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA OAB - MT0006775S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO TAUIL ADOLFO OAB - MT0008208A-O (ADVOGADO)

WMARLEY LOPES FRANCO OAB - MT0003353A (ADVOGADO)

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca do 

parcelamento postulado pelo executado no prazo de 05 (cinco) dias. 2- Em 

atenção ao disposto no § 2º do art. 916 do CPC, intime-se o executado 

para que junte aos autos os comprovantes de pagamento. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ROBSON DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 489, do CPC c/c art. 38, 

da Lei 9.099/1995. 2. Trata-se de ação indenizatória com pedido de 

antecipação de tutela cumulada, na qual ocorreu a intimação da parte 

autora nos termos do art. 317 do CPC, oportunizando à mesma o encarte 

de comprovante de endereço em nome próprio no prazo de 15 dias sob 

pena de indeferimento da inicial. 3. Pois bem, a determinação para 

apresentação de comprovante de endereço em nome da parte autora não 

envolve somente questões referentes aos requisitos dos arts. 319 e 320 

do CPC, mas também, para que seja possível aferir a competência da 

unidade judiciária, uma vez que para o juiz da demanda, a ausência do 

comprovante de residência em nome próprio impede seja aferida a 

competência territorial daquele juízo para processar e julgar a presente 

ação, nos termos do art. 53, do CPC, motivo porque oportunizou à parte, a 

possibilidade de emenda à inicial, sob pena de indeferimento. 4. Trata-se, 

portanto, de conduta processual que ofende o Princípio da Celeridade 

Processual, que não pode e não deve ser mitigado, ficando à mercê da 

parte que deixa de atender ao ônus processual de instruir a inicial com os 

documentos essenciais ao deslinde da causa. 5. Deste modo, se o autor é 

devidamente intimado ou não por meio de patrono constituído para 

emendar a inicial e não atende tal determinação, a petição inicial deve ser 

indeferida, consoante entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais de 

Justiça: ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 355 DO 

CPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO OCORRÊNCIA 

-INDEFERIMENTO DA INICIAL - POSSIBILIDADE - JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL 

-INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS - NÃO 

OBSERVÂNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA 

- CABIMENTO. Não há que se falar em ausência de interesse processual 

do autor, quando atendidos os requisitos previstos no art. 355 do CPC, 

direito este que não pode ser afastado pelo ajuizamento de ação anterior, 

para exibição de contrato diverso daquele pretendido na presente ação, 

em face do direito pleno de acesso ao Judiciário garantido pelo art. 5º, 

XXXV da CF/88. Muito embora se repute exacerbada a exigência de 

emenda à petição inicial, para a juntada de comprovante de residência da 

parte autora e original do instrumento de procuração atualizado, quando 

inexiste qualquer exigência legal neste sentido, não há dúvidas de que o 

instrumento apresentado deve conter os requisitos mínimos elencados na 

lei, o que não foi observado no caso dos autos. (TJ-MG - AC: 

10707140092263001 MG , Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 

21/07/2015, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

23/07/2015) APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.SENTENÇA MANTIDA. Não atendida a determinação de emenda à 

inicial ou apresentado o recurso cabível a tempo e modo, é de ser julgado 

extinto o feito, sem resolução de mérito, de acordo com o disposto nos 

artigos284, parágrafo único, e 267, I, ambos do Código de Processo Civil. 

(TJ-AM - APL: 02464669720118040001 AM 0246466-97.2011.8.04.0001, 

Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 

26/08/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2013) 6. 

Com efeito, na hipótese vertente, houve tão somente a alegação de que o 

comprovante de endereço está em nome do(a) genitor(a) da parte autora, 

o que, por si só, não supri a necessidade de juntar indigitado documento 

em nome próprio. Assim sendo, face às considerações aduzidas, uma vez 

que a petição inicial não satisfez ao requisito de admissibilidade consoante 

propugna o artigo 319 e 320 do códex processual civil, INDEFIRO a inicial, 

o que faço com espeque no art. 330, IV, do CPC, declarando EXTINTO o 
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processo sem julgamento do seu mérito, consoante os termos do art. 485, 

I, do Digesto Processual Civil. 7. Sem condenação em honorários 

advocatícios ou custas. 8. P. R. I. 9. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010070-23.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDLUCIA RIBEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Ante o teor da carta precatória aportada no ID 8754624, DETERMINO seja 

intimada a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens 

da parte executada passíveis de constrição judicial, bem como a correta 

localização viabilizando a penhora, avaliação e remoção, sob pena de 

extinção do feito face o disposto no art. 53, §4°, da Lei 9.099/1995. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011392-78.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO MENDES SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON LUIS PEREIRA CAMPOS (EXECUTADO)

 

Ante o teor da certidão aportada no ID 7672726, DETERMINO seja intimada 

a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens da parte 

executada passíveis de constrição judicial, bem como a correta 

localização viabilizando a penhora, avaliação e remoção dos indigitados 

bens, sob pena de extinção do feito face o disposto no art. 53, §4°, da Lei 

9.099/1995. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011809-65.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVAILTON GOMES DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L ALVES LIMA - ME (REQUERIDO)

GRANDE MOTOS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA (REQUERIDO)

AMERICAN MOTOS LTDA (REQUERIDO)

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO)

 

Intime a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos 

autos o cálculo atualizado do débito, sob pena de extinção do feito pelo 

cumprimento integral da obrigação. Após, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANE SILVA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000492-87.2017.811.0004 Pólo ativo: ELIZANE SILVA DE 

AMORIM Pólo passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização moral, em que 

a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos 

órgãos de restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porem 

não apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte Autora, restando configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise dos 

documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da 

dívida impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 
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o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o 

Reclamado ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS.. 

a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de indenização por 

danos morais ocasionados ao Reclamante ELIZANE SILVA DE AMORIM 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVEIRA MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

1. Relatório dispensado a teor do que preconiza o art. 38 da Lei 

9.099/1995. 2. In casu, verifica-se que a parte promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível em tempo hábil da sua 

ausência. Com efeito, não comparecendo a parte requerente a qualquer 

das audiências no âmbito dos juizados especiais, o processo deve ser 

extinto, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/1995. De bom alvitre 

consignar que o enunciado 20 do Fonaje exige o comparecimento pessoal 

das partes em audiências, senão vejamos: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. 3. Destarte, sendo o 

processo extinto com base no art. 51, I, da Lei 9.099/1995 a parte 

reclamante deve ser condenada ao pagamento das custas processuais, 

conforme se extrai da inteligência do enunciado 28 do Fonaje, in verbis: 

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. 

Incontroverso que se a parte autora demonstrar a sua impossibilidade de 

comparecer a audiência de conciliação, o magistrado deve acatar o 

requerimento e determinar que seja designada nova sessão, o que não 

ocorreu no caso em tela, porquanto, não houve a efetiva comprovação 

decorrente da força maior, sendo medida que se impõe a extinção da 

ação. Aliás este é o entendimento recente da Turma Recursal do Estado 

de Mato Grosso, verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA 

PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: A parte Promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência em 

tempo hábil. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Acrescento, 

ainda, que o fato da parte recorrente se declarar pobre na forma da lei 

não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento das custas 

processuais. Não tendo ela comparecido à sessão de conciliação sem 

apresentar qualquer justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a 

extinção do processo com fundamento no artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, 

conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais. Pelo 

exposto, nego provimento ao recurso. Arcará a parte recorrente com o 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade jurídica de custeio das 

despesas do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da 

prescrição. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 357619220128110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2016, Publicado no DJE 

19/04/2016) 5. Frente ao exposto, consubstanciado no art. 51, I, da Lei 

9.099/1995, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Por 

consectário, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. 6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 7. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 8. 

Expeça-se o necessário. 9. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010450-46.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE ALVES NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0018826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMBURI CONSTRUCOES E PARTICIPACOES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA OAB - MT0014272A 

(ADVOGADO)

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A (ADVOGADO)

 

Intime a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

quanto as parcelas amortizadas pela parte executada, sob pena de 

extinção do feito ante o pagamento integral da dívida. Havendo saldo 

remanescente, deverá o exequente aportar ao feito o cálculo atualizado 

do débito, bem como indicar bens da parte executada passíveis de 

constrição judicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011331-57.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAGUBERTO PEREIRA DE BRITO E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO FERREIRA DA LUZ (EXECUTADO)

 

Intime a douta causídica que representa os interesses da parte exequente 

para, em 15 (quinze) dias, indicar a correta a localização da parte 

executada, sob pena de extinção. Ultrapassado o aludido prazo, faça 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010943-57.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA JOSE DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO OAB - MT0013314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Intime a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste quanto ao comprovante de depósito juntado no ID 7662927, sob 

pena de extinção do processo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011296-34.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT0015250S-A 

(ADVOGADO)

RENATA PATRICIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0022630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E L ESTEVES IMOBILIARIA (REQUERIDO)

JOSE SOUZA LELLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010653-76.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GALENO NUNES FERREIRA OAB - MT0017115A (ADVOGADO)

RAFAEL RABAIOLI RAMOS OAB - MT0014796A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERARLENE VANIA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

 

1. Inicialmente, anoto que a certidão do oficial de justiça é suficiente para 

indeferir o pleito aportado na petição contida no ID 9901521, porquanto os 

bens ali mencionados são impenhoráveis, a teor do que preconiza o art. 

1°, parágrafo único da Lei n° 8.009/1990 em conjunto com o art. 835, VI, 

do código de processo civil. Conveniente frisar que se houver a 

mencionada expropriação implicará em retirar da parte executada os seus 

únicos bens móveis que garante a sua sobrevivência, privando-a de ter 

uma vida digna, motivo pelo qual, resta INDEFERIDO a expedição de 

mandado de penhora e remoção. 2. Intime-se a exequente para que no 

prazo de 30 (trinta) dias, indique bens da parte executada passíveis de 

constrição judicial, mencionado o paradeiro para que se torne factível o 

ato pretendido, sob pena de extinção em conformidade com o art. 53, § 4° 

do CPC. 3. Ultrapassado o aludido prazo, faça conclusos. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ROBSON DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 489, do CPC c/c art. 38, 

da Lei 9.099/1995. 2. Trata-se de ação indenizatória com pedido de 

antecipação de tutela cumulada, na qual ocorreu a intimação da parte 

autora nos termos do art. 317 do CPC, oportunizando à mesma o encarte 

de comprovante de endereço em nome próprio no prazo de 15 dias sob 

pena de indeferimento da inicial. 3. Pois bem, a determinação para 

apresentação de comprovante de endereço em nome da parte autora não 

envolve somente questões referentes aos requisitos dos arts. 319 e 320 

do CPC, mas também, para que seja possível aferir a competência da 

unidade judiciária, uma vez que para o juiz da demanda, a ausência do 

comprovante de residência em nome próprio impede seja aferida a 

competência territorial daquele juízo para processar e julgar a presente 

ação, nos termos do art. 53, do CPC, motivo porque oportunizou à parte, a 

possibilidade de emenda à inicial, sob pena de indeferimento. 4. Trata-se, 

portanto, de conduta processual que ofende o Princípio da Celeridade 

Processual, que não pode e não deve ser mitigado, ficando à mercê da 

parte que deixa de atender ao ônus processual de instruir a inicial com os 

documentos essenciais ao deslinde da causa. 5. Deste modo, se o autor é 

devidamente intimado ou não por meio de patrono constituído para 

emendar a inicial e não atende tal determinação, a petição inicial deve ser 

indeferida, consoante entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais de 

Justiça: ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 355 DO 

CPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO OCORRÊNCIA 

-INDEFERIMENTO DA INICIAL - POSSIBILIDADE - JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL 

-INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS - NÃO 

OBSERVÂNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA 

- CABIMENTO. Não há que se falar em ausência de interesse processual 

do autor, quando atendidos os requisitos previstos no art. 355 do CPC, 

direito este que não pode ser afastado pelo ajuizamento de ação anterior, 

para exibição de contrato diverso daquele pretendido na presente ação, 

em face do direito pleno de acesso ao Judiciário garantido pelo art. 5º, 

XXXV da CF/88. Muito embora se repute exacerbada a exigência de 

emenda à petição inicial, para a juntada de comprovante de residência da 

parte autora e original do instrumento de procuração atualizado, quando 

inexiste qualquer exigência legal neste sentido, não há dúvidas de que o 

instrumento apresentado deve conter os requisitos mínimos elencados na 

lei, o que não foi observado no caso dos autos. (TJ-MG - AC: 

10707140092263001 MG , Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 

21/07/2015, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

23/07/2015) APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.SENTENÇA MANTIDA. Não atendida a determinação de emenda à 

inicial ou apresentado o recurso cabível a tempo e modo, é de ser julgado 

extinto o feito, sem resolução de mérito, de acordo com o disposto nos 

artigos284, parágrafo único, e 267, I, ambos do Código de Processo Civil. 

(TJ-AM - APL: 02464669720118040001 AM 0246466-97.2011.8.04.0001, 

Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 

26/08/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2013) 6. 

Com efeito, na hipótese vertente, houve tão somente a alegação de que o 

comprovante de endereço está em nome do(a) genitor(a) da parte autora, 

o que, por si só, não supri a necessidade de juntar indigitado documento 

em nome próprio. Assim sendo, face às considerações aduzidas, uma vez 

que a petição inicial não satisfez ao requisito de admissibilidade consoante 

propugna o artigo 319 e 320 do códex processual civil, INDEFIRO a inicial, 

o que faço com espeque no art. 330, IV, do CPC, declarando EXTINTO o 

processo sem julgamento do seu mérito, consoante os termos do art. 485, 
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I, do Digesto Processual Civil. 7. Sem condenação em honorários 

advocatícios ou custas. 8. P. R. I. 9. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000785-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANNE RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 489, do CPC c/c art. 38, 

da Lei 9.099/1995. 2. Trata-se de ação indenizatória com pedido de 

antecipação de tutela cumulada, na qual ocorreu a intimação da parte 

autora nos termos do art. 317 do CPC, oportunizando à mesma o encarte 

de comprovante de endereço em nome próprio no prazo de 15 dias sob 

pena de indeferimento da inicial. 3. Pois bem, a determinação para 

apresentação de comprovante de endereço em nome da parte autora não 

envolve somente questões referentes aos requisitos dos arts. 319 e 320 

do CPC, mas também, para que seja possível aferir a competência da 

unidade judiciária, uma vez que para o juiz da demanda, a ausência do 

comprovante de residência em nome próprio impede seja aferida a 

competência territorial daquele juízo para processar e julgar a presente 

ação, nos termos do art. 53, do CPC, motivo porque oportunizou à parte, a 

possibilidade de emenda à inicial, sob pena de indeferimento. 4. Trata-se, 

portanto, de conduta processual que ofende o Princípio da Celeridade 

Processual, que não pode e não deve ser mitigado, ficando à mercê da 

parte que deixa de atender ao ônus processual de instruir a inicial com os 

documentos essenciais ao deslinde da causa. 5. Deste modo, se o autor é 

devidamente intimado ou não por meio de patrono constituído para 

emendar a inicial e não atende tal determinação, a petição inicial deve ser 

indeferida, consoante entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais de 

Justiça: ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 355 DO 

CPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO OCORRÊNCIA 

-INDEFERIMENTO DA INICIAL - POSSIBILIDADE - JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL 

-INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS - NÃO 

OBSERVÂNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA 

- CABIMENTO. Não há que se falar em ausência de interesse processual 

do autor, quando atendidos os requisitos previstos no art. 355 do CPC, 

direito este que não pode ser afastado pelo ajuizamento de ação anterior, 

para exibição de contrato diverso daquele pretendido na presente ação, 

em face do direito pleno de acesso ao Judiciário garantido pelo art. 5º, 

XXXV da CF/88. Muito embora se repute exacerbada a exigência de 

emenda à petição inicial, para a juntada de comprovante de residência da 

parte autora e original do instrumento de procuração atualizado, quando 

inexiste qualquer exigência legal neste sentido, não há dúvidas de que o 

instrumento apresentado deve conter os requisitos mínimos elencados na 

lei, o que não foi observado no caso dos autos. (TJ-MG - AC: 

10707140092263001 MG , Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 

21/07/2015, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

23/07/2015) APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.SENTENÇA MANTIDA. Não atendida a determinação de emenda à 

inicial ou apresentado o recurso cabível a tempo e modo, é de ser julgado 

extinto o feito, sem resolução de mérito, de acordo com o disposto nos 

artigos284, parágrafo único, e 267, I, ambos do Código de Processo Civil. 

(TJ-AM - APL: 02464669720118040001 AM 0246466-97.2011.8.04.0001, 

Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 

26/08/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2013) 6. 

Com efeito, na hipótese vertente, houve tão somente a alegação de que o 

comprovante de endereço está em nome do(a) genitor(a) da parte autora, 

o que, por si só, não supri a necessidade de juntar indigitado documento 

em nome próprio. Assim sendo, face às considerações aduzidas, uma vez 

que a petição inicial não satisfez ao requisito de admissibilidade consoante 

propugna o artigo 319 e 320 do códex processual civil, INDEFIRO a inicial, 

o que faço com espeque no art. 330, IV, do CPC, declarando EXTINTO o 

processo sem julgamento do seu mérito, consoante os termos do art. 485, 

I, do Digesto Processual Civil. 7. Sem condenação em honorários 

advocatícios ou custas. 8. P. R. I. 9. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011782-82.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER RONALDO BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (EXECUTADO)

 

Tendo em vista o considerável lapso temporal decorrido entre a data da 

petição contida no ID 7611976 e a presente data, compreendo que 

necessário se faz a atualização da dívida, eis porque, determino que a 

parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, aporte ao feito o cálculo 

atualizado do débito. Após a manifestação desta, ordeno que a secretaria 

aloque os autos no escaninho "minutar penhora de ativos", para posterior 

utilização dos sistemas online de constrição de bens em prol da parte 

exequente. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010250-39.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZYNEIA SILVEIRA JAGER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DA MATA ROCHA OAB - MT0018258A (ADVOGADO)

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L L CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intime a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens da 

parte executada passíveis de constrição judicial, bem como a correta 

localização viabilizando a penhora, avaliação e remoção, sob pena de 

extinção do feito nos moldes do art. 53, §4°, da Lei 9.099/1995. 

Ultrapassado o aludido prazo, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011928-89.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALDECIR PEREIRA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO OAB - MT0016693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

1. ORDENO à parte exequente que, no prazo de 30 (trinta) dias, indique 

bens do executado passíveis de penhora, bem como a correta localização 

viabilizando a penhora, avaliação e remoção, sob pena de extinção nos 

termos do art. 53, §4°, da Lei 9.099/1995. 2. Ultrapassado o lapso temporal 

acima grafado, faça conclusos. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011455-11.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ACACIO FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO OAB - MT0015874A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO MAGNO DA SILVA MATOS (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a petição coligida aos autos no ID 10508650, INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto a eventual aceitação do bem indicado pela parte executada. Em 

sendo negativa a resposta, deverá, no mesmo interstício temporal indicar 

bens do executado passíveis de constrição judicial, sob pena de extinção 

do processo face o disposto no art. 53, §4°, da Lei 9.099/1995. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011718-72.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO RIBEIRO LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0018826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUZIAMAR GONCALVES DA CRUZ (EXECUTADO)
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Intime a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens da 

parte executada passíveis de constrição judicial, bem como a correta 

localização, viabilizando a penhora, avaliação e remoção, sob pena de 

extinção do feito face o disposto no art. 53, §4°, da Lei 9.099/1995. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011627-79.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCENY RODRIGUES SEVERINO (EXECUTADO)

 

Intime a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens da 

parte executada passíveis de constrição judicial, bem como a correta 

localização, viabilizando a penhora, avaliação e remoção dos indigitados 

bens, sob pena de extinção do processo na forma do art. 53, §4°, da Lei 

9.099/1995. Encerrado o prazo concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000914-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE ENSINO DE IDIOMAS BARRA DO GARCAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A (ADVOGADO)

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELTON ALVES GONCALVES DE MORAES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 Certidão de 

T e m p e s t i v i d a d e  e  P r e p a r o  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000914-62.2017.8.11.0004 Certifico que o Recurso Inominado foi 

interposto tempestivamente. Certifico ainda que as Custas Recursais não 

foram devidamente recolhidas e não foi pedido também gratuidade do ato. 

BARRA DO GARÇAS, 16 de janeiro de 2018 Célia Gama Carvalho Gestor 

Judiciário (Assinado eletronicamente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011536-52.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID LINCOLN DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM ANDRADE COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

GILBERTO ALVES DA SILVA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA DE VIRGE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1- Inicialmente, insta consignar que a jurisprudência é firme no sentido de 

que a mera declaração de pobreza exigida pelo art. 4º da Lei 1.060/50, 

tem presunção relativa de veracidade, estando suscetível de ser afastada 

por inexistência de demonstrativos que a sustente, desde que 

fundamentada. 2- Pois bem, no caso dos autos foi oportunizado à parte 

apresentar demonstrativos seguros a respeito da condição financeira da 

parte postulante, não podendo escapulir da apreensão deste magistrado 

que a parte autora além de não apresentar comprovantes de renda ou 

declaração de isenção de recolhimento de impostos oferecida 

gratuitamente pela Receita Federal, para robustecer a arguição de que não 

possui condições de arcar com as custas judiciais, optou por ingressar 

com demanda sendo representado por patrono constituído, ao invés de 

buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta comarca, a qual antes 

mesmo de ingressar com as demandas procede à análise das condições 

econômicas das partes, deste modo, tendo em vista a inexistência de 

preparo do recurso inominado apresentado pelo recorrente, estando o 

mesmo em descompasso com o que preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, 

declaro DESERTO o aludido recurso. 3- Não havendo manifestação das 

partes a contar da intimação da sentença, certifique-se o transito em 

julgado e arquive-se os autos com as devidas baixas e cautelas de estilo. 

4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011010-22.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY REZENDE DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0014005A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REFRIGERAÇÃO SERRA DOURADA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM LEANDRO DA CUNHA OAB - GO0033956A (ADVOGADO)

 

Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, nos moldes da 

decisão contida no ID 7592058, no endereço grafado na petição coligida 

aos autos no ID 7591916. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010777-88.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VICTOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO R. DA SILVA BARBOSA INSTALADORA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

 

1- Inicialmente, insta consignar que a jurisprudência é firme no sentido de 

que a mera declaração de pobreza exigida pelo art. 4º da Lei 1.060/50, 

tem presunção relativa de veracidade, estando suscetível de ser afastada 

por inexistência de demonstrativos que a sustente, desde que 

fundamentada. 2- Pois bem, no caso dos autos foi oportunizado à parte 

apresentar demonstrativos seguros a respeito da condição financeira da 

parte postulante, não podendo escapulir da apreensão deste magistrado 

que a parte autora além de não apresentar comprovantes de renda ou 

declaração de isenção de recolhimento de impostos oferecida 

gratuitamente pela Receita Federal, para robustecer a arguição de que não 

possui condições de arcar com as custas judiciais, optou por ingressar 

com demanda sendo representado por patrono constituído, ao invés de 

buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta comarca, a qual antes 

mesmo de ingressar com as demandas procede à análise das condições 

econômicas das partes, deste modo, tendo em vista a inexistência de 

preparo do recurso inominado apresentado pelo recorrente, estando o 

mesmo em descompasso com o que preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, 

declaro DESERTO o aludido recurso. 3- Não havendo manifestação das 

partes a contar da intimação da sentença, certifique-se o transito em 

julgado e arquive-se os autos com as devidas baixas e cautelas de estilo. 

4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010833-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCIA ANTONIO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010833-53.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA MARCIA ANTONIO 

SOBRINHO Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 
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artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

ORDINARIA TRABALHISTA, onde a parte autora busca o recebimento de 

03 (três) meses de licenças prêmios referente ao período 1999-2004. O 

MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT, devidamente deixou de apresentar 

contestação, de modo que aplico a sua revelia nos termos do artigo 344 

do CPC. Pois bem, verifico que a parte autora ainda esta trabalhando, 

conforme informa em inicial. O servidor com direito à licença-prêmio pode 

requerer o gozo, com o afastamento remunerado, ou a contagem em 

dobro do período não usufruído para fins de aposentadoria, na forma da 

Lei 1.711/52. Assim, considerando que o(a) autor(a) ainda está em efetivo 

serviço, não há que se falar em conversão da sua licença prêmio em 

pecúnia, até que se aposente ou seja exonerado do serviço. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do 

pedido formulado pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011678-90.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CANDIDO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CECILIA GALBIATTI DE OLIVEIRA OAB - MT0007814A 

(ADVOGADO)

PATRIK CAMARGO NEVES OAB - SP0156541A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011678-90.2014.811.0004 Pólo Ativo: JOAO BATISTA CANDIDO 

DE SOUSA Pólo Passivo: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde 

suscita a Reclamante em resumo que efetuou sua matricula na Reclamada, 

cursando devidamente todas as matérias, no entanto, uma matéria esta 

sendo cobrada novamente pela reclamada, sendo que o autor cursou 

devidamente, e por este prejuízo não consegue a emissão do seu 

certificado de conclusão. Na contestação, a Reclamada requer a 

improcedência da inicial, sob a alegação que com a migração de sistema, 

não encontrou a real situação escolar do autor, não podendo ser 

responsabilizada. Pois bem, evidente a falha na prestação do serviço da 

reclamada que manifestamente confirma que não tem conhecimento do 

destino da situação escolar autor, sendo certo que o autor não pode ser 

prejudicado pelos erros da reclamada. Assim, evidente seu dever de 

regularizar a situação da autora. 3. DANO MORAL O dano moral, in casu, 

reside configurado, pois não resta duvida na falha da prestação do 

serviço, diante do constrangimento vivenciados pela autora, que teve que 

ingressar judicialmente para regularizar sua situação curricular. Dispõe o 

Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos 

fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil 

no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo 

é possível concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, 

decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano 

moral passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a 

lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o 

sofrimento por ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, 

lesão esta que entendo ocorrida no caso vertente. Destaco que, ao 

contrário do asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou 

sim abalo moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser 

verificada a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com 

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

mérito, para: a) a) CONDENAR a parte Reclamada ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a 

titulo de indenização por danos morais a Reclamante JOAO BATISTA 

CANDIDO DE SOUSA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). b) DETERMINO que a Reclamada regularize a situação 

da grade curricular da autora, emitindo seu certificado de conclusão de 

curso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 

(cem reais) ao limite de R$3.000,00 (três mil reais). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010868-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZOLMIRO PORTO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010868-13.2017.811.0004 Pólo Ativo: ZOLMIRO PORTO LIMA 

Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE 

INDEBITO, onde em resumo o autor alega que o ICMS cobrado na fatura de 

sua energia esta incidindo sobre as tarifas de uso do sistema de 

transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente da rede básica 

de transmissão (as chamada s TUST/TUSD). Assim requer que seja 

reconhecida a ilegalidade sobre a aplicação da referida tarifa, pugnando 

pela devolução em dobro dos últimos cinco anos. Pois bem, recentemente 

no REsp 1163020, o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD 

(Tarifa de uso do sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do 

caso, Gurgel de Faria, explicou que não é possível fazer a divisão de 

etapas do fornecimento de energia para fins de incidência do ICMS. No 

voto, acompanhado pela maioria dos ministros da turma, o magistrado 

explicou que a base de cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui 

os custos de geração, transmissão e distribuição(sic). Com base nestes 

entendimentos recentes, entendo que o pedido da parte autora não pode 

ser acolhido, tendo em vista que a cobrança discutida no presente autos é 

constitucional, não havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o 

exposto, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela 

eventualmente concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012892-48.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA COUTINHO PINTO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

Autos nº 8012892-48.2016.811.0004 Pólo Ativo: CLAUDIA COUTINHO 

PINTO DE CARVALHO Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO 

GARÇAS/MT Vistos, etc. O processo não se encontra pronto para 

julgamento. Em análise aos autos, constata-se a necessidade de 

converter o julgamento em diligência, tendo em vista que a parte autora, 

apesar de trazer aos autos valor da causa, não apresentou valor 

detalhado de cada pedido, sabendo-se que no âmbito dos Juizados 

Especiais não se pode haver sentença ilíquida, caberá a parte informar o 

valor original e o atualizado ao qual pleiteia recebimento. Assim, intime-se a 

parte autora, para no prazo de 10(dez) dias, apresentar tais valores. 

Após o prazo supra, com ou sem manifestação, retornem os autos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011780-83.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FRANCISCO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT0015250S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES DE SOUZA MOTA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Consta do 

presente execução onde não foram encontrados bens penhoráveis. O 

despacho do evento id 7516615, fez diversas partes dispositivas para 

sequencia da execução. Certificado o oficial a inexistência de bens, última 

petição se limitou a atualizar o valor e pedir inscrição em cadastros de 

dívida. De fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 53 da Lei 9099/95: 

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até 

quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo 

Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado 

o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Diante 

dessa clara previsão, imperioso anotar que não existe nesta lei singela 

previsão para que o processo seja suspenso, de forma que se não 

indicados bens, a extinção é medida insopitável. Confirma tal imperiosidade 

a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - NÃO INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - 

APLICAÇÃO DO §4º DO ARTIGO 53 DA LEI Nº 9.099/95 - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O procedimento utilizado nos 

juizados prima pela celeridade, devendo o credor atentar-se pela 

realização dos atos processuais, inclusive, se o caso, proceder ao 

acompanhamento do cumprimento da diligência pelo oficial de justiça. 2 - 

Correta a aplicação do artigo 53, §4º da lei 9.099/95, que dispõe que a 

execução de título extrajudicial será extinta no caso de não serem 

encontrados bens penhoráveis. 3 - A extinção da execução nos moldes 

do artigo supracitado não trará prejuízo à parte Exequente, que poderá 

obter os documentos que instruem a ação e oportunamente acionar o 

executado, quando puder indicar bens passíveis de penhora. 4 - recurso 

conhecido e não provido. (RI 3130/2011, DR. YALE SABO MENDES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 24/04/2012, Publicado no DJE 

09/05/2012). Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a situação 

atual do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados, devendo-se sujeitar a tais efeitos. Sobre o 

pedido de emissão de certidão, entendo que válido e possível, porque 

assim normatiza o enunciado 75 E 76 do FONAJE: ENUNCIADO 75 

(Substitui o Enunciado 45) – A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, 

também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao 

exeqüente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura 

execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório 

Distribuidor (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). ENUNCIADO 76 

(Substitui o Enunciado 55) – No processo de execução, esgotados os 

meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a 

pedido do exeqüente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço 

de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade. 

Hei por bem de deferir o requerimento do autor para fins de certidão, e 

para protesto e inscrição, devendo a escrivania confeccionar e entregar 

ao autor ou seu advogado. Ressalto que não cabe ao judiciário proceder a 

inscrição/protesto, e sim a parte munido da respectiva certidão de divida. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 

1º, e 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95, devendo o processo ser 

arquivado. DEFIFO o requerimento de autor para emissão de certidão de 
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dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA e/ou protesto, conforme enunciado 76 do FONAJE, devendo a 

escrivania confeccionar a certidão antes de arquivar o processo. Que 

seja revogado os efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente 

concedidos. Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de 

Outubro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011538-27.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECI JOSE DE CARVALHO UEMURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MSTOCK INFORMATICA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Grazziely Barros do Prado OAB - GO0032500A-N (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Consta do 

presente execução onde não foram encontrados bens penhoráveis. O 

despacho do evento id 7512259, fez diversas partes dispositivas para 

sequencia da execução, negando pedido de penhora online. Última petição 

se limitou a atualizar o valor e pedir nova penhora online, quando na 

verdade deveria ter indicado bens. De fato, quanto à extinção, preconiza o 

artigo 53 da Lei 9099/95: Art. 53. A execução de título executivo 

extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao 

disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas 

por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor. Diante dessa clara previsão, imperioso anotar que 

não existe nesta lei singela previsão para que o processo seja suspenso, 

de forma que se não indicados bens, a extinção é medida insopitável. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NÃO INDICAÇÃO DE BENS 

PASSÍVEIS DE PENHORA - APLICAÇÃO DO §4º DO ARTIGO 53 DA LEI Nº 

9.099/95 - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O 

procedimento utilizado nos juizados prima pela celeridade, devendo o 

credor atentar-se pela realização dos atos processuais, inclusive, se o 

caso, proceder ao acompanhamento do cumprimento da diligência pelo 

oficial de justiça. 2 - Correta a aplicação do artigo 53, §4º da lei 9.099/95, 

que dispõe que a execução de título extrajudicial será extinta no caso de 

não serem encontrados bens penhoráveis. 3 - A extinção da execução 

nos moldes do artigo supracitado não trará prejuízo à parte Exequente, 

que poderá obter os documentos que instruem a ação e oportunamente 

acionar o executado, quando puder indicar bens passíveis de penhora. 4 - 

recurso conhecido e não provido. (RI 3130/2011, DR. YALE SABO 

MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 24/04/2012, Publicado no 

DJE 09/05/2012). Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a situação 

atual do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados, devendo-se sujeitar a tais efeitos. Sobre o 

pedido de emissão de certidão, entendo que válido e possível, porque 

assim normatiza o enunciado 75 E 76 do FONAJE: ENUNCIADO 75 

(Substitui o Enunciado 45) – A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, 

também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao 

exeqüente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura 

execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório 

Distribuidor (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). ENUNCIADO 76 

(Substitui o Enunciado 55) – No processo de execução, esgotados os 

meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a 

pedido do exeqüente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço 

de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade. 

Hei por bem de deferir o requerimento do autor para fins de certidão, e 

para protesto e inscrição, devendo a escrivania confeccionar e entregar 

ao autor ou seu advogado. Ressalto que não cabe ao judiciário proceder a 

inscrição/protesto, e sim a parte munido da respectiva certidão de divida. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 

1º, e 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95, devendo o processo ser 

arquivado. DEFIFO o requerimento de autor para emissão de certidão de 

dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA e/ou protesto, conforme enunciado 76 do FONAJE, devendo a 

escrivania confeccionar a certidão antes de arquivar o processo. Que 

seja revogado os efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente 

concedidos. Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de 

Outubro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010614-74.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL LORRAN RODRIGUES MOTA (REQUERENTE)

CLEOMAR ARAUJO MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL PRAJNATARA BALBINO DA SILVA OAB - MT0020340A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

inexistência/cancelamento de contrato, com indenização proposta pela 

promovente em face da promovida. Alega em síntese o autor que foi vítima 

de operação ilícita, e que não contratou serviço que estão sendo 

cobrados. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, temos que 

a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar as regras 

do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da prova 

como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas consequências. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste parcial assiste à parte autora. Ora, a parte 

reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de cautela e de 

verificar eventual falha em seu sistema de aferição. No caso em tela, 

entendo que deve ser procedente a demanda para cancelar o contrato em 

todos seus efeitos. Sobre danos morais no presente caso não vislumbro a 

ocorrência. Especialmente chego a esta convicção porque não foi juntada 

comprovante de negativação. A parte autora não teve sequer o esforço 

de narrar em que consistiria a afetação do patrimônio imaterial, se limitando 

a tracejos genéricos que se aplicam as pessoas físicas em casos gerais. 

Sobre devolução em dobro, temos que o consumidor tem direito à 

devolução em dobro do valor cobrado indevidamente apenas se 

comprovar a má-fé do autor da cobrança. Essa é a interpretação do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) para julgar casos que envolvam a 

aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que 

prevê essa cobrança, acrescida de juros e correção monetária. Senão 

Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO DE QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE 

CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição em dobro das quantias pagas 

indevidamente pelo consumidor exige a caracterização de má-fé do 

fornecedor de produtos ou serviços. 2. A verificação, no presente caso, 

da ocorrência de má-fé a justificar a devolução em dobro dos valores 

pagos a título de comissão de corretagem demanda o revolvimento da 
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matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental 

não provido. ((AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL AgRg no AREsp 269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ) )) No caso 

concreto, não há que se ventilar essa hipótese, por não restar 

configurada a evidente má-fé. Além do mais a empresa pode ter sido 

vítima de estelionatários, o que não exime sua responsabilidade mas exime 

sua má-fé. Por fim, entendo que o valor dos danos arbitrados já 

compensarão acessando a parte compensatória do dano moral, já 

definido. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 

489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) 

contestada (s), cancelando o contrato em todos seus efeitos de maneira 

ex tunc. b) por consequência da declaração anterior, determinado que a 

promovida imediatamente proceda o fim dos efeitos da cobrança de forma 

exaustiva e finalisticamente resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver 

realizado, devendo, no mesmo prazo, proceder a retirada do nome da 

parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, pela(s) dívida (s) 

questionada (s), se ainda não o tiver feito. c) rejeitar a pretensão do autor 

em condenação a título de dano moral, diante do fato de entender que não 

ficaram caracterizados os elementos essenciais para este enquadramento 

e constituição. d) rejeitar a condenação da requerida a devolver eventuais 

valores cobrados, em dobro, por não ter ficado caracterizada a má-fé da 

promovida, e pelos valores pequenos terem ficados a meu ver embutidos 

na parte compensatória do dano moral. Fica a parte condenada ciente de 

que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Outubro de 2017. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013045-81.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada desafia dilação 

probatória, razão pela qual incide na incompetência em razão da matéria 

por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Outubro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013011-09.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARLE EVANGELISTA BORGES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DA MATA ROCHA OAB - MT0018258A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS ASSUNCAO NUNES OAB - GO0021991A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8013011-09.2016.811.0004 Pólo Ativo: ARLE EVANGELISTA 

BORGES MONTEIRO Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTA, onde a parte autora alega que 

trabalhou para o Reclamado no período de 01.01.2002 a 12.03.2015, 

quando pediu exoneração, perfazendo o direito ao recebimento das 

verbas trabalhistas na quantia de R$3.896,15 (três mil, oitocentos e 

noventa e seis reais e quinze centavos), referente a 13º proporcional, 

férias vencidas e férias proporcionais. Ainda pugna pelo recebimento de 

insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento). O MUNICIPIO, na 

contestação alega que não pode efetuar o pagamento das verbas 

rescisórias pleiteadas pelo autor ante a ausência de dotação 

orçamentária, e quanto a insalubridade, aduz que o autor não possui tal 

direito. Pois bem, quanto as verbas rescisórias, verifico que a parte autora 

comprova o valor devido a ser recebido, não havendo impedimento para 

conceder o pedido da autora. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

MONITÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - SÚMULA 339 DO STJ - 

VERBAS RESCISÓRIAS NÃO PAGAS - TERMO DE RESCISÃO DO 

CONTRATO DE TRABALHO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA QUITAÇÃO - 

APELO DESPROVIDO. - Consoante entendimento jurisprudencial 

pacificado, inclusive pela súmula 339 do STJ, é cabível ajuizamento da 

ação monitória em face da Fazenda Pública. - Ante a ausência de provas 

da quitação das verbas especificadas no Termo de Rescisão do Contrato 

de Trabalho, ônus atribuído à Municipalidade por força do art. 333, II, do 

CPC devida é a condenação do ente público ao pagamento. (TJ-MG - AC: 

10433110036749001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 

29/08/2013, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

04/09/2013) No entanto, quanto ao requerimento de insalubridade, a 

jurisprudência recente não reconhece a possibilidade do recebimento de 

tais verbas, conforme segue: RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA 

RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL 

DE INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE. SUBSÍDIO. CUMULAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. Os comandos do artigo 7º, da CF/88, que acarretem em 

acréscimo de remuneração, como no caso dos adicionais de 

periculosidade e insalubridade, não podem ser deferidos cumulativamente 

ao regime remuneratório por subsídio, pois este presume que situações 

excepcionais, como o labor insalubre ou perigoso, já estejam 

considerados no montante eleito com tal finalidade, visto serem inerentes 

às atividades do cargo vinculado. Inteligência do artigo 39, § 4º, da 
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Constituição Federal. Recurso desprovido. Unânime. (TJ-RS; RCív 

0048513-47.2016.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal da 

Fazenda Pública; Relª Desª Deborah Coleto Assumpção de Moraes; Julg. 

13/12/2016; DJERS 23/01/2017) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

DA POLÍCIA FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. LEI N. 

11.358/2006. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 20 DO CPC/73. 

LEGALIDADE. 1. É pacífico o entendimento de que os servidores públicos 

não têm direito adquirido a regime jurídico, a lhes garantir a manutenção de 

adicionais ou vantagens pessoais, sendo possível que a Lei nova altere a 

relação jurídica estabelecida com a Administração Pública, criando, 

extinguindo, reduzindo ou ampliando parcelas, ou ainda determinando 

reenquadramentos, transformações ou reclassificações, desde que 

respeitada a garantia constitucional de irredutibilidade de estipêndios. 2. A 

Lei nº 11.358/2006 instituiu a remuneração por subsídio para diversas 

carreiras do funcionalismo público federal, incluindo, na parcela, 

vencimento básico, gratificações, vantagens pessoais, incorporação de 

quintos ou décimos, incorporação de adicional por tempo de serviço, 

abonos, adicional de atividades insalubres, perigosas ou penosas, dentre 

outras rubricas. 3. O autor, não obstante a existência de laudo indicando 

atividade insalubre, não faz jus ao respectivo adicional, por ausência de 

amparo legal, uma vez que, na condição de papiloscopista da Polícia 

Federal, tem sua remuneração por subsídio, nos termos da Lei nº 

11.358/2006, a qual excluiu, de forma expressa, a possibilidade de 

recebimento da parcela. Precedentes do STJ. 4. Apelação não provida. 

(TRF 01ª R.; AC 0022494-46.2014.4.01.3800; Relª Desª Fed. Gilda Maria 

Carneiro Sigmaringa Seixas; DJF1 19/10/2016) CPC, art. 20 Neste sentido, 

os pedidos de insalubridade da parte autora não podem ser acolhidos, 

ante a inexistência de previsão legal. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL do pedido formulado pela parte autora, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) 

CONDENAR o MUNICIPIO BARRA DO GARÇAS/MT a pagar o valor de 

R$3.896,15 (três mil, oitocentos e noventa e seis reais e quinze centavos) 

acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e 

correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação. B) SUGIRO 

IMPROCEDENCIA do pedido de insalubridade. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CANDIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000866-06.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARCELO CANDIDO DE 

OLIVEIRA Pólo Passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos e contrato que comprovam a origem da divida. Pois bem, em 

analise aos documentos constantes no processo, ainda que possivel a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo.. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DO ATO ATENTATORIO Com 

efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de Processo Civil, em seus 

inciso I e IV, que são deveres das partes e seus procurados, expor os 

fatos de acordo com a verdade, bem como não praticar qualquer inovação 

ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação de multa em decorrência do 

ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). Dessa forma, entendo 

pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa 

em decorrência do ato atentatório praticado pela parte autora e seu 

advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a parte autora, juntamente com 

seu procurador ao pagamento de multa de 2%(dois por cento) do valor da 

causa, em decorrência do ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000834-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER GUIMARAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO BARRA DO 

GARÇAS - MT, 16 de janeiro de 2018 O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 

42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado 

no prazo de 10 (dez) dias. Processo: 1000834-98.2017.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: CLEBER GUIMARAES 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CELIA GAMA CARVALHO 

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

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010814-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CAETANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010814-47.2017.811.0004 Pólo Ativo: ELISANGELA CAETANO 

DE OLIVEIRA Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

ORDINARIA TRABALHISTA, onde a parte autora onde em resumo aduz 

que é técnica em enfermagem (SUS) e esta enquadrada na CLASSE A / 

NIVEL 1, porém alega ter direito a ser enquadrada no CLASSE B / NIVEL 2, 

pugnando pelas diferenças remuneratórias pretéritas de R$605,69 

(atualizados), referente ao níveis 2, bem como as parcelas vincendas no 

decorrer da ação. Ainda a parte autora aduz que que seja aplicado o 

aumento das verbas de insalubridade que a autora tem direito, bem como 

requerer as verbas retroativas. A PREFEITURA DE BARRA DO 

GARÇAS/MT, devidamente citada deixou de apresentar contestação, 

incorrendo na sua revelia, nos termos do artigo 344 do CPC. Quantos as 

verbas de elevação de nível, resta incontroverso que a parte autora tem 

direito a elevação. Quanto ao pedido de insalubridade, verifico que a 

jurisprudência recente não reconhece a possibilidade do recebimento de 

tais verbas, conforme segue: RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA 

RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL 

DE INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE. SUBSÍDIO. CUMULAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. Os comandos do artigo 7º, da CF/88, que acarretem em 

acréscimo de remuneração, como no caso dos adicionais de 

periculosidade e insalubridade, não podem ser deferidos cumulativamente 

ao regime remuneratório por subsídio, pois este presume que situações 

excepcionais, como o labor insalubre ou perigoso, já estejam 

considerados no montante eleito com tal finalidade, visto serem inerentes 

às atividades do cargo vinculado. Inteligência do artigo 39, § 4º, da 

Constituição Federal. Recurso desprovido. Unânime. (TJ-RS; RCív 

0048513-47.2016.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal da 

Fazenda Pública; Relª Desª Deborah Coleto Assumpção de Moraes; Julg. 

13/12/2016; DJERS 23/01/2017) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

DA POLÍCIA FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. LEI N. 

11.358/2006. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 20 DO CPC/73. 

LEGALIDADE. 1. É pacífico o entendimento de que os servidores públicos 

não têm direito adquirido a regime jurídico, a lhes garantir a manutenção de 

adicionais ou vantagens pessoais, sendo possível que a Lei nova altere a 

relação jurídica estabelecida com a Administração Pública, criando, 

extinguindo, reduzindo ou ampliando parcelas, ou ainda determinando 

reenquadramentos, transformações ou reclassificações, desde que 

respeitada a garantia constitucional de irredutibilidade de estipêndios. 2. A 

Lei nº 11.358/2006 instituiu a remuneração por subsídio para diversas 

carreiras do funcionalismo público federal, incluindo, na parcela, 

vencimento básico, gratificações, vantagens pessoais, incorporação de 

quintos ou décimos, incorporação de adicional por tempo de serviço, 

abonos, adicional de atividades insalubres, perigosas ou penosas, dentre 

outras rubricas. 3. O autor, não obstante a existência de laudo indicando 

atividade insalubre, não faz jus ao respectivo adicional, por ausência de 

amparo legal, uma vez que, na condição de papiloscopista da Polícia 

Federal, tem sua remuneração por subsídio, nos termos da Lei nº 

11.358/2006, a qual excluiu, de forma expressa, a possibilidade de 

recebimento da parcela. Precedentes do STJ. 4. Apelação não provida. 

(TRF 01ª R.; AC 0022494-46.2014.4.01.3800; Relª Desª Fed. Gilda Maria 

Carneiro Sigmaringa Seixas; DJF1 19/10/2016) CPC, art. 20 Neste sentido, 

os pedidos da parte autora referente a insalubridade não podem ser 

acolhidos, ante a inexistência de previsão legal. Quanto a elevação de 

nível e de classe, a autora comprova que possui direito, assim, deverá 

ainda receber por todo valor retroativo desde a data em que alcançou o 

direito à elevação de nível, e quanto a elevação de classe será instituído 

na presente sentença, não havendo que se falar em valores pretéritos. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL do 

pedido formulado pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR a O MUNICIPIO DE 

BARRA DO GARÇAS/MT a elevar sua CLASSE PARA B e o seu NIVEL 

PARA 2, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de multa de R$200,00 ao 

limite de R$3.000,00 por ato descumprido. B) CONDENAR o Reclamado ao 

pagamento da quantia de R$605,69 (seiscentos e cinco reais e sessenta e 

nove centavos), mais as parcelas vencidas no decorrer do processo 

referente ao NIVEL 2, acrescido de juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei 

nº 11.960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação. 

C) SUGIRO IMPROCEDENCIA do pedido de insalubridade. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011009-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARY FERNANDES DE ARRUDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

Autos nº 8011009-32.2017.811.0004 Pólo Ativo: ARY FERNANDES DE 

ARRUDA CAMPOS Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT 

Vistos, etc. O processo não se encontra pronto para julgamento. Em 

análise aos autos, constata-se a necessidade de converter o julgamento 

em diligência, tendo em vista que a parte autora, apesar de trazer aos 

autos valor da causa, não apresentou valor detalhado de cada pedido, 

sabendo-se que no âmbito dos Juizados Especiais não se pode haver 

sentença ilíquida, caberá a parte informar o valor original e o atualizado ao 
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qual pleiteia recebimento. Assim, intime-se a parte autora, para no prazo 

de 10(dez) dias, apresentar tais valores. Após o prazo supra, com ou sem 

manifestação, retornem os autos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000674-73.2017.811.0004 Pólo Ativo: ELIANE REGINA DA 

SILVA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, conforme 

relatório de negativação, que não estão sendo discutidas em outra ação. 

O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de 

danos morais em caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 

STJ), no entanto considerando as negativações posteriores que também 

são legitimas não está sendo reconhecida a existência dos danos morais, 

pois caracteriza a figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. 

INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para 

que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se 

faz que esta traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a 

própria parte não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há 

como cobrar de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não 

tento havido recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto 

ao valor da indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. 

(TJ-MG - AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010917-64.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RABAIOLI RAMOS OAB - MT0014796A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICY RODRIGUES CARNEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BLAINY DANILO MATOS BARBOSA OAB - MT0016023A (ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de exceção de pré-executividade interposta pela executada 

Gleicy Rodrigues Carneiro visando o desbloqueio do valor penhorado em 

conta-poupança mediante constrição por sistema Bacenjud, alegando 
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tratar-se de crédito de natureza trabalhista/alimentar, portanto, albergado 

sob o manto da impenhorabilidade conforme prevê o artigo 833, inciso X, 

do CPC. 2. A parte exequente, ora excepta, se insurge aduzindo a 

inadequação da via processual eleita para a postulação, alegando 

incompatibilidade de valores recebidos e descritos como de natureza 

alimentícia, bem como que a conta de caderneta de poupança é utilizada 

como conta corrente, com movimentação frequente, arguindo ainda, a 

inexistência de comprovação de que os valores tratam-se de crédito de 

natureza alimentar, pleiteando pelo prosseguimento da execução com a 

devida transferência dos valores constritos. 3. Pois bem, inicialmente 

convém mencionar que o instituto da exceção de pré-executividade é uma 

criação doutrinária, viável em hipóteses excepcionais, verificadas através 

da existência de vícios no título executivo ou ainda quando ausentes as 

condições da ação, o que, conforme se verifica, não é o caso dos 

presentes autos. Entretanto, como se sabe, a impenhorabilidade é matéria 

de ordem pública, passível de conhecimento em qualquer grau de 

jurisdição e até mesmo de ofício, inclusive por meio de simples petição nos 

autos da execução (incidente de impenhorabilidade), sendo esse o 

entendimento pacífico dos Tribunais, consoante se infere das ementas 

abaixo colacionadas: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE 

INSTRUMENTOS DE TRABALHO. PESSOAS JURÍDICAS. POSSIBILIDADE, 

EXCEPCIONALMENTE, QUANDO SE TRATAR DE PESSOA JURÍDICA DE 

PEQUENO PORTE OU ATIVIDADE EMPRESARIAL DE NATUREZA FAMILIAR 

(...) SUCUMBÊNCIA. EQUÍVOCO DA EMBARGANTE NO MANEJO DO 

REMÉDIO JURÍDICO. INSTAURAÇÃO DESNECESSÁRIA DE INCIDENTE 

PROCESSUAL. O reforço da penhora não dá azo à reabertura do prazo 

para oferecimento dos embargos à penhora, tanto menos à execução. 

Tratando-se, por outro lado, de impenhorabilidade absoluta, matéria de 

ordem pública, deveria a parte tê-la argüido por simples petição, sendo 

desnecessária a instauração do incidente de embargos à execução. 

Hipótese em que não se mostra justo que a parte embargada seja 

condenada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, pois que o incidente somente foi instaurado por equívoco da 

embargante. Aplicação do princípio da causalidade. Precedentes da Corte. 

RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70016899494, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 26/10/2006) EMBARGOS À 

PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES DE 

NATUREZA ALIMENTAR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE 

DE APRECIAÇÃO NO BOJO DOS EMBARGOS. O prazo para oposição dos 

embargos tem início na data da juntada do mandado de intimação da parte 

executada acerca da penhora devidamente cumprido. Juntado o mandado 

em 16/04/2014, os embargos opostos em 09/06/2014 são intempestivos. A 

impenhorabilidade de verba de caráter alimentar é matéria de ordem 

pública, que pode ser suscitada por mera petição na execução, que pode 

ser conhecida de ofício pelo juízo e, consequentemente, pode ser 

examinada no bojo desses embargos, independentemente da 

intempestividade, por economia processual. Sentença anulada. 

Determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento. 4. 

Portanto, não há porque este magistrado deixar de analisar tal questão em 

sede de exceção de pré-executividade, vez que o resultado prático seria 

praticamente o mesmo, sendo irrelevante o nome atribuído ao petitótio. 

Convém evocar que exigir a forma para pleitear o direito ali contido, 

convenhamos, seria confrontar os princípios corolários da celeridade 

processual e da informalidade que, como é sabido, alicerçam os 

embasamentos da Lei 9.099/1995. 5. Impositivo, assim, o recebimento da 

“exceção de pré-executividade” como “incidente de impenhorabilidade”. 6- 

Em continuidade ao feito, a celeuma gravita em torno da penhorabilidade 

dos valores, propugnando a parte executada pela sua impenhorabilidade 

por tratar-se de crédito de verba trabalhista, que em regra, não são 

passíveis de penhora em face de sua natureza alimentícia. Para tanto faz 

a juntada de extratos bancários onde se nota que a conta utilizada para 

bloqueio refere-se a caderneta de poupança. 7- Conforme leciona o artigo 

833, inciso X do códex processual civil, as quantias depositadas em 

cadernetas de poupança são impenhoráveis até o limite de 40 salários 

mínimos. Este entendimento está consagrado pelos nossos Tribunais: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON 

LINE SOBRE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA POUPANÇA. 

IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. Os 

valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos 

são impenhoráveis, nos termos do artigo 649, X, do Código de Processo 

Civil. 2. Caberá ao magistrado, de acordo com o caso concreto, aplicar a 

regra ou as exceções através da ponderação de direitos, interesses e 

princípios. 3. In casu, apesar de não ter restado comprovado, na hipótese 

ora analisada, o caráter alimentar dos valores depositados em conta 

poupança, bem como má-fé ou fraude, o art. 649, X, do Código de 

Processo Civil é no sentido de que são absolutamente impenhoráveis 

quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 

(quarenta) salários mínimos. 4. Assim, a constrição feita na conta 

poupança do agravante, no valor de R$ 3.152,44 (três mil, cento e 

cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), encontra-se dentro 

do limite legalmente impenhorável. 5. Agravo provido. (TJ-MA - AI: 

0158732015 MA 0002559-52.2015.8.10.0000, Relator: JOSÉ DE RIBAMAR 

CASTRO, Data de Julgamento: 16/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 17/06/2015) 8- In casu, além de ter restado 

configurado que tais valores são provenientes de verbas trabalhistas, 

também restou configurada a absoluta impenhorabilidade dos valores ali 

depositados, vez que a constrição realizada encontra-se dentro do limite 

legalmente impenhorável. 9- Frente ao exposto, ACOLHO os pedidos 

aventados pela parte executada, DETERMINANDO a desconstituição da 

penhora sobre os valores bloqueados no ID 7470117, com a consequente 

liberação de alvará de valores em favor da parte executada. 10- Intime-se 

o exeqüente para que apresente cálculo atualizado da dívida, bem como 

bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção. 11- Decorrido o aludido prazo sem que haja 

manifestação da parte exequente, façam conclusos os autos. 12- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Intime a parte requerida, ora exequente, para, em 15 (quinze) dias, se 

manifestar quanto a petição encartada pela parte executada no ID 

7603662, sob pena de extinção do processo. Encerrado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002010-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 28/02/2018 

Hora: 09:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010917-64.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RABAIOLI RAMOS OAB - MT0014796A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICY RODRIGUES CARNEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BLAINY DANILO MATOS BARBOSA OAB - MT0016023A (ADVOGADO)

 

1. Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a utilização 

dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a 

penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez 

não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções 

têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de 
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quem é executado, o que motiva a penhora aqui preconizada, conforme 

autoriza o artigo 840, II, do CPC. Deste modo, caso o digno oficial de justiça 

logre encontrar bens passíveis de constrição judicial, deverá nomear 

como fiel depositária a parte exequente a exegese do art. 840, §1°, do 

CPC. Na hipótese da remoção implicar em despesas para o transporte dos 

bens, deverão elas ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato 

caberá ao oficial de justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando 

o rol de bens constritos para custeá-las. Expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da dívida, 

realizando suas avaliações, na forma acima determinada indagando se a 

parte executada pretende dá-lo como pagamento da dívida. 2. Na hipótese 

de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a 

extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), 

o oficial de justiça descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a 

residência ou estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 

3. Em caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de 

penhora, se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de 

conciliação conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, 

intimando o devedor com antecedência do respectivo ato, que na ocasião 

poderá impugnar – embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária 

Civil. Caso o senhor meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos que escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e 

certificação, conforme dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial 4. 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5. Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6. DEFIRO as 

benesses do art. 212, §2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 9. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012007-68.2015.8.11.0004
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1. Trata-se de ação obrigacional fundada em direito pessoal proposta 

contra pessoa residente em Comarca não abrangida por este juízo 

(Campinápolis/MT), notando-se, portanto, a incompetência territorial deste 

Juizado, nos termos do artigo 4º, I e III da Lei 9.099/95 CPC. Por tais razões 

a ação não deveria ter sido proposta nesta Comarca, mas sim na Comarca 

de domicilio do réu, como se observa no artigo 46 do CPC. 2. Conveniente 

frisar que muito embora se cuide de competência territorial, de tal sorte 

que é relativa, é possível de ser reconhecida de ofício no âmbito do 

Juizado Especial, pois este entendimento já é pacificado no ordenamento 

jurídico, o que pode ser verificado mediante a leitura do Enunciado 89 do 

FONAJE: A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no 

sistema de juizados especiais cíveis (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ) 2. 

Nesse sentido, trago à baila a jurisprudência de nossos Tribunais: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - FORO 

COMPETENTE - RESIDÊNCIA DOS CONSUMIDORES - DECISÃO MANTIDA. 

A caderneta de poupança é um contrato de depósito bancário de trato 

sucessivo, de modo que lhe é aplicável a legislação processual vigente, 

na data da renovação do seu ciclo mensal ou trimestral. A jurisprudência, 

sobretudo do STJ, vem-se firmando no sentido de que, nas relações de 

consumo, é permitida a declinação da competência, até mesmo de ofício, 

remetendo-se a demanda para o foro do domicílio do consumidor. Assim, 

inviável o pleito de reconhecimento da competência da Comarca de Belo 

Horizonte, quando os consumidores residem em São Lourenço e Santa 

Rita do Sapucaí/MG. V.V. (TJ-MG 100240823724910011 MG 

1.0024.08.237249-1/001(1), Relator: LUCAS PEREIRA, Data de Julgamento: 

30/04/2009, Data de Publicação: 20/05/2009) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. FORO COMPETENTE. CONSUMIDOR. Nas ações 

derivadas de relação de consumo, quando o consumidor integrar o pólo 

passivo, a competência do seu domicílio assume caráter absoluto (art. 

101, I, do CDC). Assim, neste caso, a competência pode ser declinada de 

ofício, afastando-se a Súmula n. 33 do STJ. Por outro lado, integrando o 

pólo ativo, o consumidor pode escolher foro diverso do seu domicílio, 

desde que respeitadas as regras gerais de competência. No caso 

concreto, tratando-se de ação de cobrança ajuizada contra o consumidor, 

a ação deve tramitar no foro do seu domicílio, admitindo-se a declinação 

de ofício. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70066378456, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 

24/09/2015). (TJ-RS - AI: 70066378456 RS, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Data de Julgamento: 24/09/2015, Décima Nona Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/09/2015) (grifos nossos) 3. Isto 

posto, tendo em vista a incompetência deste juiz para apreciar a causa, 

nos termos acima declinados e com esteio na inteligência do artigo 51, III 

da Lei nº 9.099/1995, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. 3. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios (artigo 

55 da Lei nº 9.099/1995). 4. P.R.I. 6. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012219-65.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAIRO CARVALHO DE RESENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO RIBEIRO BENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA OAB - MT0009923A-B 

(ADVOGADO)

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

 

1. Sentença lavrada na forma do art. 489, do CPC, em conjunto com o art. 

38, da Lei 9.099/1995. 2. Uma vez concretizada a obrigação mirada nos 

presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, a teor do que 

preconiza o artigo 924, II do Diploma Processual Civil, assim sendo, julgo 

extinta a dívida exeqüenda, tendo em vista o seu integral cumprimento (ID 

10161308), DECLARANDO EXTINTO o processo em apreço, o que faço 

com esteio nos arts. 904, I c/c 925, ambos do Código de Processo Civil. 3. 

Publique-se. 4. Registre-se. 5. Intime-se. 6. Após o trânsito em julgado, não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-61.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO OAB - MT0013314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

 

DEFIRO o pedido aportado na petição lançada no ID 10007687. Proceda 

conforme postulado. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011066-55.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERNANDO HEINRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA OAB - MT0017444A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO HUGO SAUTER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RAFAEL ARDUINI AZOLINI OAB - MT0021673A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referencia do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

ação em momento de execução. Consta apresentação de pedido, que 

deve ser recebido como embargos a execução. Importante frisar, 

consoante os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, em especial os da efetividade e segurança jurídica, é 

cediço que, embora oponíveis embargos à execução em sede de 

execução de título (extra)judicial, a parte oponente deve observar sempre 

pelo menos três aspectos essências. O primeiro se refere à temática que 

pode ser debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei 

deste rito, é autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. 

Vejamos: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Confirma esta evidencia, 

apontando que não incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos 

para embargar a execução da sentença estão disciplinados no art. 52, 

inciso IX, da Lei 9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela 

Lei 11.232/05 (XXI Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática 

estabelecida, os embargos não são o expediente correto, devendo, 

portanto esse tipo de defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo 

retro mencionado, sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, 

sob pena de rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do 

recurso de embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). No caso em tela, embora a parte apresente argumento 

dentro do rol admitido as matérias de embargos, no caso nulidade da 

citação, chega a soar aventureira as argumentações, pois a empresa 

comparece aos autos contestando o pedido de modo que não há que se 

falar em prejuízo. Sobre indicação de patrono, a regra dessa esfera 

singela é que estando um advogado devidamente cadastrado, este deve 

ser responsabilizado pelas intimações. Replico enunciado do FONAJE que 

demonstra a direção do mencionado: “ ENUNCIADO 77 – O advogado cujo 

nome constar do termo de audiência estará habilitado para todos os atos 

do processo, inclusive para o recurso (XI Encontro – Brasília-DF)”. Então, 

não justifica-se o acolhimento, de modo que os presentes embargos 

devem ser rejeitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA REJEITADOS OS PRESENTES EMBARGOS, com resolução de mérito, 

com fulcro nos entendimentos apresentados alhures. Sem condenação de 

honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Condeno o 

embargante as custas praocessuais por expressa previsão no art. 55, 

paragrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 31 de Outubro 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001660-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA BAPTISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA OAB - MT0017444A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA - MT0017444A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

22/01/2018 Hora: 14:40 , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.Bem como DEFERIMENTO DA LIMINAR

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002016-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REPARA TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

1. Considerando a inteligência extraída do art. 99, § 2°, do CPC, determino 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora promova a juntada nos 

autos em epígrafe de declaração do imposto de renda e/ou documento 

equivalente, com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência. 

Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça 

imediatamente conclusos. 2. Determino a imediata suspensão de audiência 

de conciliação anteriormente aprazada. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011347-11.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SERGIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAYCE VIANA DE SOUSA (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 485, §1°, do CPC, DETERMINO seja intimada 

pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

o correto endereço da parte executada, sob pena de extinção do feito. 

Ultrapassado o aludido prazo, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010333-55.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ASSUNCAO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB 500 MILHAS - ME 

(EXECUTADO)

 

Intime a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar 

pormenorizadamente bens da parte executada passíveis de constrição 

judicial, bem como a correta localização, viabilizando a penhora, avaliação 

e remoção, sob pena de extinção na exegese do art. 53, §4°, da Lei 

9.099/1995. Encerrado o prazo concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000160-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO ALVES ARANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000160-23.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOAO PAULO ALVES 

ARANHA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos e contrato que comprovam a origem da divida. Pois bem, em 

analise aos documentos constantes no processo, ainda que possivel a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo.. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DO ATO ATENTATORIO Com 

efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de Processo Civil, em seus 

inciso I e IV, que são deveres das partes e seus procurados, expor os 

fatos de acordo com a verdade, bem como não praticar qualquer inovação 

ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação de multa em decorrência do 

ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). Dessa forma, entendo 

pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa 

em decorrência do ato atentatório praticado pela parte autora e seu 

advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a parte autora, juntamente com 

seu procurador ao pagamento de multa de 2%(dois por cento) do valor da 

causa, em decorrência do ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO ALVES ARANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000160-23.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOAO PAULO ALVES 

ARANHA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos e contrato que comprovam a origem da divida. Pois bem, em 

analise aos documentos constantes no processo, ainda que possivel a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo.. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 
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LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DO ATO ATENTATORIO Com 

efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de Processo Civil, em seus 

inciso I e IV, que são deveres das partes e seus procurados, expor os 

fatos de acordo com a verdade, bem como não praticar qualquer inovação 

ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação de multa em decorrência do 

ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). Dessa forma, entendo 

pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa 

em decorrência do ato atentatório praticado pela parte autora e seu 

advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a parte autora, juntamente com 

seu procurador ao pagamento de multa de 2%(dois por cento) do valor da 

causa, em decorrência do ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-86.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON DE TAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010027-86.2015.811.0004 Pólo Ativo: RITA DE CASSIA GOMES 

DE SOUZA Pólo Passivo: HAMILTON BORGES DA SILVEIRA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde suscita a parte 

autora que contratou os serviços do reclamado para instalação do forro 

na sua residência, e que 02(dois) meses após o serviço, o mesmo 

apresentou defeito, se negando o reclamado a consertar, tendo a autora a 

contratar outra pessoa para o conserto. Assim, requer a reparação pelos 

prejuízos materiais sofridos, tendo em vista que o defeito se apresentou 

diante da mal instalação do reclamado. O Reclamado na contestação, 

alega que a autora já possuía o material para instalação, e que em 

decorrência do lapso temporal informou que o mesmo apresentaria defeito, 

e por este motivo não ofereceria garantia do serviço, assim pugna pela 

improcedência da inicial. Pois bem, inicialmente verifico que o Reclamado 

não apresenta instrumento procuratório, sendo certo que na audiência de 

conciliação o réu compareceu sem a presença de advogado, de modo que 

diante da ausência de procuração, forçoso reconhecer a REVELIA do 

reclamado, porém os efeitos da revelia são relativos. Verifico que apesar 

do Reclamado mencionar que não ofereceria garantia do serviço para 

autora, não mencionou tal condição no recibo de prestação do serviço, 

não fazendo prova de sua alegação, visto que não definido nada em 

contrário as regras da garantia seguem as normas do CDC. Neste sentido, 

forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço do reclamado, sendo 

devida a devolução do valor pago pela autora. Quanto ao pedido de danos 

morais, a autora não comprovou nenhum prejuízo alheio ao dano material, 

tendo em vista que logo efetuou o reparo através de outro profissional, 

perfazendo a presente situação de mero aborrecimento cotidiano. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA EM PARTE DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito, o que faço para, a) CONDENAR , o 

Reclamado HAMILTON BORGES DA SILVEIRA a pagar a quantia de R$ 

800,00 (oitocentos reais) a autora a titulo de danos materiais, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir do evento danoso (54 STJ). b) Sugiro improcedência dos pedidos 

de danos morais; c) DETERMINO secretaria desta Vara que regularize na 

capa processual (eletrônica) o nome do reclamado. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012606-70.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8012606-70.2016.811.0008 Pólo Ativo: GILSON PEREIRA DA 

SILVA Pólo Passivo: ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde afirma o 

reclamante que indevidamente recebeu sua fatura do mês de julho/2016 

com a cobrança de tarifa referente a ligação de esgoto, sendo 1/12 

parcelas de R$34,61, sendo conjuntamente cobrada a tarifa referente a 
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serviço de uso de esgoto, onde entende que tal cobrança seria em 

duplicidade, e apesar dos esforços a Reclamada não retirou a cobrança. 

Na contestação, a Reclamada alega que não pode ser aplicada sua 

revelia, tendo em vista que na audiência de conciliação não é necessário 

comparecimento de advogado ainda que o valor da causa supere mais de 

vinte salários mínimos, e no mérito aduz que a cobrança da instalação 

decorreu-se que desde o ano de 2015 a mesma esta implantando a rede 

de esgoto na cidade, de modo que o valor da instalação é devido, e que o 

valor pago pelo uso é devido. Pois bem, inicialmente deixo de aplicar a 

revelia para a Reclamada, conforme princípio da informalidade que rege 

este Juizado, bem como pelo enunciado 36 do FONAJE que determina: 

“ENUNCIADO 36 – A assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 

9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a 

formulação do pedido e a sessão de conciliação.”. Quanto ao mérito da 

ação, verifico que não há que se falar em cobrança indevida pelos 

serviços prestados referente ao esgoto pela Reclamada, no entanto, a 

cobrança indevida, se estabelece quando a Reclamada antes de fornecer 

os serviços de esgoto já se cobrava pelo serviço, sendo certo que não 

caberá ao autor pagar por uma taxa de instalação por um serviço que já 

deveria estar sendo fornecido. Entendo, que para o consumidor ser 

exonerado da taxa de instalação do serviço de esgoto, o mesmo deveria 

estar pagando pela rede de esgoto, antes de sua instalação, pois neste 

caso, estabelece-se a cobrança indevida. No entanto, verifico pelas 

faturas anteriores apresentadas pela parte autora, que inexiste cobrança 

de uso do esgoto anterior a instalação, sendo certo que quando 

procedeu-se a instalação iniciou-se a cobrança pelo serviço e pela 

instalação. Dessa forma, não verifico na espécie a cobrança indevida, não 

podendo os pedidos da parte autora serem julgados procedentes. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012606-70.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8012606-70.2016.811.0008 Pólo Ativo: GILSON PEREIRA DA 

SILVA Pólo Passivo: ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde afirma o 

reclamante que indevidamente recebeu sua fatura do mês de julho/2016 

com a cobrança de tarifa referente a ligação de esgoto, sendo 1/12 

parcelas de R$34,61, sendo conjuntamente cobrada a tarifa referente a 

serviço de uso de esgoto, onde entende que tal cobrança seria em 

duplicidade, e apesar dos esforços a Reclamada não retirou a cobrança. 

Na contestação, a Reclamada alega que não pode ser aplicada sua 

revelia, tendo em vista que na audiência de conciliação não é necessário 

comparecimento de advogado ainda que o valor da causa supere mais de 

vinte salários mínimos, e no mérito aduz que a cobrança da instalação 

decorreu-se que desde o ano de 2015 a mesma esta implantando a rede 

de esgoto na cidade, de modo que o valor da instalação é devido, e que o 

valor pago pelo uso é devido. Pois bem, inicialmente deixo de aplicar a 

revelia para a Reclamada, conforme princípio da informalidade que rege 

este Juizado, bem como pelo enunciado 36 do FONAJE que determina: 

“ENUNCIADO 36 – A assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 

9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a 

formulação do pedido e a sessão de conciliação.”. Quanto ao mérito da 

ação, verifico que não há que se falar em cobrança indevida pelos 

serviços prestados referente ao esgoto pela Reclamada, no entanto, a 

cobrança indevida, se estabelece quando a Reclamada antes de fornecer 

os serviços de esgoto já se cobrava pelo serviço, sendo certo que não 

caberá ao autor pagar por uma taxa de instalação por um serviço que já 

deveria estar sendo fornecido. Entendo, que para o consumidor ser 

exonerado da taxa de instalação do serviço de esgoto, o mesmo deveria 

estar pagando pela rede de esgoto, antes de sua instalação, pois neste 

caso, estabelece-se a cobrança indevida. No entanto, verifico pelas 

faturas anteriores apresentadas pela parte autora, que inexiste cobrança 

de uso do esgoto anterior a instalação, sendo certo que quando 

procedeu-se a instalação iniciou-se a cobrança pelo serviço e pela 

instalação. Dessa forma, não verifico na espécie a cobrança indevida, não 

podendo os pedidos da parte autora serem julgados procedentes. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA COSTA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000128-18.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANDREIA COSTA 

CARVALHO Pólo Passivo: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 
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matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos e contrato que comprovam a origem da divida. Pois bem, em 

analise aos documentos constantes no processo, ainda que possível a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo.. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DO ATO ATENTATORIO Com 

efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de Processo Civil, em seus 

inciso I e IV, que são deveres das partes e seus procurados, expor os 

fatos de acordo com a verdade, bem como não praticar qualquer inovação 

ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação de multa em decorrência do 

ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). Dessa forma, entendo 

pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa 

em decorrência do ato atentatório praticado pela parte autora e seu 

advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a parte autora, juntamente com 

seu procurador ao pagamento de multa de 2%(dois por cento) do valor da 

causa, em decorrência do ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA COSTA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000128-18.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANDREIA COSTA 

CARVALHO Pólo Passivo: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos e contrato que comprovam a origem da divida. Pois bem, em 

analise aos documentos constantes no processo, ainda que possível a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo.. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DO ATO ATENTATORIO Com 

efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de Processo Civil, em seus 

inciso I e IV, que são deveres das partes e seus procurados, expor os 

fatos de acordo com a verdade, bem como não praticar qualquer inovação 

ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação de multa em decorrência do 

ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). Dessa forma, entendo 

pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa 

em decorrência do ato atentatório praticado pela parte autora e seu 

advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a parte autora, juntamente com 

seu procurador ao pagamento de multa de 2%(dois por cento) do valor da 

causa, em decorrência do ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010863-25.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS VIEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER OAB - MT0017584A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE GAS LINDA CHAMA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010863-25.2016.811.0004 Pólo Ativo: MARIA DAS GRACAS 

VIEIRA FERNANDES Pólo Passivo: COMERCIAL DE GAS LINDA CHAMA 

LTDA - EPP Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde afirma a parte 

autora em resumo que sendo cliente da empresa reclamada solicitou um 

vasilhame com água, e no momento que o funcionário foi trocar o galão 

quebrou parte do bebedouro sendo este elétrico. Aduz que apesar do 

esforço para resolver a situação, a reclamada fica adiando diariamente, 

causando prejuízos a parte autora. Na contestação, aduz o reclamado que 

a autora confirmou que não foi nenhum funcionário da empresa que 

quebrou o bebedouro, mas para manter o bom relacionamento com o 

cliente a empresa se propôs a efetuar o conserto, porém por ser muito 

antigo não encontrou a peça necessária para arrumar o objeto, de modo 

que não pode ser responsabilizada. Pois bem, em analise detalhada da 

situação, verifico que o fato do reclamado aceitar arrumar o produto, 

configura sua confissão quanto a responsabilidade por quebrar o 

bebedouro da autora, tendo em vista que o mesmo não aceitaria arrumar o 

produto apenas para manter a cliente. Neste sentido, considerando que 

não foi encontrada a peça para o conserto, mas que o produto não era 

novo, entendo que deve ser restituído a parte autora 50% do valor do 

produto, ou seja, R$210,00 (duzentos e dez reais). 2.3 DANOS MORAIS 

No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que 

a conduta da reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse 

passível de indenização. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito." Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

2.000,00 (dois mil reais) por ser empresa local. 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, 

a Reclamada COMERCIAL DE GAS LINDA CHAMA LTDA - EPP a pagar a 

quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) à titulo de indenização por danos 

morais ocasionados a Reclamante MARIA DAS GRACAS VIEIRA 

FERNANDES, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir 

da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 

STJ). b) CONDENAR a Reclamada a pagar a quantia de R$210,00 (um mil e 

seiscentos reais) a titulo de dano material a parte autora, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 

405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010863-25.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS VIEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER OAB - MT0017584A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE GAS LINDA CHAMA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010863-25.2016.811.0004 Pólo Ativo: MARIA DAS GRACAS 

VIEIRA FERNANDES Pólo Passivo: COMERCIAL DE GAS LINDA CHAMA 

LTDA - EPP Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde afirma a parte 

autora em resumo que sendo cliente da empresa reclamada solicitou um 

vasilhame com água, e no momento que o funcionário foi trocar o galão 
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quebrou parte do bebedouro sendo este elétrico. Aduz que apesar do 

esforço para resolver a situação, a reclamada fica adiando diariamente, 

causando prejuízos a parte autora. Na contestação, aduz o reclamado que 

a autora confirmou que não foi nenhum funcionário da empresa que 

quebrou o bebedouro, mas para manter o bom relacionamento com o 

cliente a empresa se propôs a efetuar o conserto, porém por ser muito 

antigo não encontrou a peça necessária para arrumar o objeto, de modo 

que não pode ser responsabilizada. Pois bem, em analise detalhada da 

situação, verifico que o fato do reclamado aceitar arrumar o produto, 

configura sua confissão quanto a responsabilidade por quebrar o 

bebedouro da autora, tendo em vista que o mesmo não aceitaria arrumar o 

produto apenas para manter a cliente. Neste sentido, considerando que 

não foi encontrada a peça para o conserto, mas que o produto não era 

novo, entendo que deve ser restituído a parte autora 50% do valor do 

produto, ou seja, R$210,00 (duzentos e dez reais). 2.3 DANOS MORAIS 

No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que 

a conduta da reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse 

passível de indenização. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito." Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

2.000,00 (dois mil reais) por ser empresa local. 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, 

a Reclamada COMERCIAL DE GAS LINDA CHAMA LTDA - EPP a pagar a 

quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) à titulo de indenização por danos 

morais ocasionados a Reclamante MARIA DAS GRACAS VIEIRA 

FERNANDES, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir 

da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 

STJ). b) CONDENAR a Reclamada a pagar a quantia de R$210,00 (um mil e 

seiscentos reais) a titulo de dano material a parte autora, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 

405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CATIUSSE DE PAULA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000472-96.2017.811.0004 Pólo Ativo: CATIUSSE DE PAULA E 

SILVA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO, e verifico que a parte 

autora devidamente intimada (ID 9237080) para emendar a inicial, 

manteve-se inerte. Assim, de acordo com o artigo 267, inciso III do Código 

de Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – 

Quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Deste modo, 

entendo que a situação atual do presente processo permite a extinção 

com fundamento no dispositivo retrocitado, ante a inércia da parte autora 

em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002018-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO DO CARMO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA CAROLINA PARDINI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - MT0019199A-O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

28/02/2018 Hora: 10:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA ELIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000610-63.2017.811.0004 Pólo Ativo: LEANDRA ELIAS DOS 

SANTOS Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 505 de 1523



indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora em resumo, aduz que solicitou a instalação da rede elétrica 

provisória para realização de um evento com barracas, e apesar de ter 

pago as taxas solicitadas pela Ré, a mesma não procedeu a instalação do 

serviço. A Reclamada em contestação, alega que a culpa pela não ligação 

da energia na barraca deu-se exclusivamente pela autora, que não 

cumpriu as determinações necessárias para ligação da energia, e que a 

presente situação não caracteriza abalo moral. No caso, tendo efetuado 

um contrato se comprometendo a instalar a rede elétrica provisória, 

conforme comprovante de pagamento da taxa, deveria a Reclamada ter 

cumprido com os termos do contrato, o que evidentemente causa 

prejuízos de ordem moral. 2.3. DANOS MORAIS No que tange ao pedido de 

reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da empresa 

Reclamada causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, principalmente pelo fato de não ter efetuado a instalação da 

rede elétrica provisória solicitada pela autora. Dispõe o Código Civil 

Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Com efeito, a parte autora narra seu 

constrangimento e inconformismo com a impossibilidade de utilizar dos 

benefícios pagos a titulo de seguro, sendo que o pagamento estava 

ocorrendo devidamente. Destaco que, ao contrário do asseverado na 

contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte 

reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva 

reparação, para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço 

que, para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos 

princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade 

econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a 

gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do 

responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, 

punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal 

justo experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) 

CONDENAR a parte Reclamada ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. a pagar a quantia de a pagar quantia de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de indenização por danos morais ao 

Reclamante LEANDRA ELIAS DOS SANTOS, valor com incidência de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA ELIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000610-63.2017.811.0004 Pólo Ativo: LEANDRA ELIAS DOS 

SANTOS Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora em resumo, aduz que solicitou a instalação da rede elétrica 

provisória para realização de um evento com barracas, e apesar de ter 

pago as taxas solicitadas pela Ré, a mesma não procedeu a instalação do 

serviço. A Reclamada em contestação, alega que a culpa pela não ligação 

da energia na barraca deu-se exclusivamente pela autora, que não 

cumpriu as determinações necessárias para ligação da energia, e que a 

presente situação não caracteriza abalo moral. No caso, tendo efetuado 

um contrato se comprometendo a instalar a rede elétrica provisória, 

conforme comprovante de pagamento da taxa, deveria a Reclamada ter 

cumprido com os termos do contrato, o que evidentemente causa 

prejuízos de ordem moral. 2.3. DANOS MORAIS No que tange ao pedido de 

reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da empresa 

Reclamada causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, principalmente pelo fato de não ter efetuado a instalação da 

rede elétrica provisória solicitada pela autora. Dispõe o Código Civil 

Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Com efeito, a parte autora narra seu 

constrangimento e inconformismo com a impossibilidade de utilizar dos 

benefícios pagos a titulo de seguro, sendo que o pagamento estava 

ocorrendo devidamente. Destaco que, ao contrário do asseverado na 

contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte 

reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva 

reparação, para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço 

que, para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos 

princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade 

econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a 

gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do 

responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, 
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punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal 

justo experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) 

CONDENAR a parte Reclamada ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. a pagar a quantia de a pagar quantia de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de indenização por danos morais ao 

Reclamante LEANDRA ELIAS DOS SANTOS, valor com incidência de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000593-27.2017.811.0004 Pólo Ativo: SONIA APARECIDA DA 

SILVA Pólo Passivo: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde a parte autora em resumo alega que efetuou 

devidamente o pagamento da sua fatura de água do mês de abril/2017, 

porém teve seu fornecimento suspenso sob alegação que estaria em 

atraso com a fatura, e mesmo comprovando o pagamento, teve que 

efetuar o pagamento de novo fatura referente ao mesmo mês para ter o 

restabelecimento do serviço. A Reclamada na contestação alega que o 

fato de ter ficado sem o fornecimento de água não é suficiente para 

caracterizar abalo moral, e que verificou que a autora pagou em 

duplicidade a fatura, gerando a fatura do mês de setembro quitada 

abatendo no valor pago. Pois bem, inicialmente verifico evidente a 

cobrança indevida em desfavor da parte autora, sendo que a Reclamada 

restitui parte do valor pago no mês de setembro somente, ou seja, apenas 

após o ingresso da presente ação, não havendo controvérsias quanto ao 

prejuízo experimentado pela parte autora. 3.1. DO DANO MORAL No que 

tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a 

conduta da reclamada causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse 

passível de indenização, posto que a suspensão indevida do fornecimento 

de água lhe causou prejuízos diversos de mero dissabor. Nesse sentido: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SÚMULA Nº 192 DO TJRJ. FATURA 

QUITADA. CORTE DE ENERGIA INDEVIDO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. 

DANO MORAL IN RE IPSA. A instalação e localização do aparelho medidor, 

bem como sua manutenção e aferição, são tarefas de responsabilidade da 

distribuidora de energia (cf. arts. 73 e 77 da Resolução Aneel nº 

414/2010). Verbete da Súmula nº 192 deste Tribunal de Justiça, ¿A 

indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura dano moral¿. Dano moral in re 

ipsa. Negado provimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 

00013246320138190002 RJ 0001324-63.2013.8.19.0002, Relator: DES. 

ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/03/2015, VIGÉSIMA 

QUINTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 01/04/2015 

00:00) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SÚMULA Nº 192 DO TJRJ. FATURA 

QUITADA. CORTE DE ENERGIA INDEVIDO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. 

DANO MORAL IN RE IPSA. A instalação e localização do aparelho medidor, 

bem como sua manutenção e aferição, são tarefas de responsabilidade da 

distribuidora de energia (cf. arts. 73 e 77 da Resolução Aneel nº 

414/2010). Verbete da Súmula nº 192 deste Tribunal de Justiça, ¿A 

indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura dano moral¿. Dano moral in re 

ipsa. Negado provimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 

00045719320108190087 RJ 0004571-93.2010.8.19.0087, Relator: DES. 

ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2015, VIGÉSIMA 

QUINTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 11/03/2015 

00:00) A respeito do valor da indenização por dano moral, a orientação 

jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito brasileiro, o 

arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao prudente 

arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro 

por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: 

a) CONDENAR as Reclamadas a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil 

reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante 

SONIA APARECIDA DA SILVA, valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000593-27.2017.811.0004 Pólo Ativo: SONIA APARECIDA DA 

SILVA Pólo Passivo: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA Vistos, etc. 1 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 507 de 1523



. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde a parte autora em resumo alega que efetuou 

devidamente o pagamento da sua fatura de água do mês de abril/2017, 

porém teve seu fornecimento suspenso sob alegação que estaria em 

atraso com a fatura, e mesmo comprovando o pagamento, teve que 

efetuar o pagamento de novo fatura referente ao mesmo mês para ter o 

restabelecimento do serviço. A Reclamada na contestação alega que o 

fato de ter ficado sem o fornecimento de água não é suficiente para 

caracterizar abalo moral, e que verificou que a autora pagou em 

duplicidade a fatura, gerando a fatura do mês de setembro quitada 

abatendo no valor pago. Pois bem, inicialmente verifico evidente a 

cobrança indevida em desfavor da parte autora, sendo que a Reclamada 

restitui parte do valor pago no mês de setembro somente, ou seja, apenas 

após o ingresso da presente ação, não havendo controvérsias quanto ao 

prejuízo experimentado pela parte autora. 3.1. DO DANO MORAL No que 

tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a 

conduta da reclamada causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse 

passível de indenização, posto que a suspensão indevida do fornecimento 

de água lhe causou prejuízos diversos de mero dissabor. Nesse sentido: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SÚMULA Nº 192 DO TJRJ. FATURA 

QUITADA. CORTE DE ENERGIA INDEVIDO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. 

DANO MORAL IN RE IPSA. A instalação e localização do aparelho medidor, 

bem como sua manutenção e aferição, são tarefas de responsabilidade da 

distribuidora de energia (cf. arts. 73 e 77 da Resolução Aneel nº 

414/2010). Verbete da Súmula nº 192 deste Tribunal de Justiça, ¿A 

indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura dano moral¿. Dano moral in re 

ipsa. Negado provimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 

00013246320138190002 RJ 0001324-63.2013.8.19.0002, Relator: DES. 

ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/03/2015, VIGÉSIMA 

QUINTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 01/04/2015 

00:00) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SÚMULA Nº 192 DO TJRJ. FATURA 

QUITADA. CORTE DE ENERGIA INDEVIDO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. 

DANO MORAL IN RE IPSA. A instalação e localização do aparelho medidor, 

bem como sua manutenção e aferição, são tarefas de responsabilidade da 

distribuidora de energia (cf. arts. 73 e 77 da Resolução Aneel nº 

414/2010). Verbete da Súmula nº 192 deste Tribunal de Justiça, ¿A 

indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura dano moral¿. Dano moral in re 

ipsa. Negado provimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 

00045719320108190087 RJ 0004571-93.2010.8.19.0087, Relator: DES. 

ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2015, VIGÉSIMA 

QUINTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 11/03/2015 

00:00) A respeito do valor da indenização por dano moral, a orientação 

jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito brasileiro, o 

arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao prudente 

arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro 

por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: 

a) CONDENAR as Reclamadas a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil 

reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante 

SONIA APARECIDA DA SILVA, valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002021-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAINA EMANUELA DE AQUINO MAMEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E.C. TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - GO0045732A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia : 

28/02/2018 Hora: 10:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012551-22.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA ALMEIDA CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8012551-22.2016.811.0008 Pólo ativo: ZILMA ALMEIDA CORREA 

Pólo Passivo: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.2. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 3. DO MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito no 

estado do processo, a teor 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE DECLARATORIA DE 
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INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, onde em resumo, aduz a 

parte autora, que realizou um empréstimo com o Reclamado, tendo 

efetuado o pagamento devido de todas as parcelas, conforme extrato em 

anexo. Ocorre que vêm sendo cobrada de parcelas que não foram 

pactuadas, e ao analisar o extrato, verificou que pagou 05 (cinco) 

parcelas a mais do devido e continua sendo cobrada, restando evidente a 

falha na prestação do serviço do Banco réu. O Banco réu na contestação, 

aduz que o contrato foi refinanciado, e que restou algumas parcelas a 

serem pagas, restando devida a negativação. Pois bem, verifico que a 

autora comprova o contrato inicial de empréstimo, sendo devidamente 

pago, sendo certo que o refinanciamento feito pelo Banco sem anuência 

da parte autora, somente beneficiou o réu, que cobrou mais parcelas, não 

trouxe nenhuma vantagem a parte autora. Com efeito, entendo que a 

conduta do Reclamado foi indevida, visto que não comprova nenhuma 

ausência de pagamento da autora, inclusive pois o pagamento era 

realizado através de desconto em folha de pagamento, sendo certo que o 

fato de incluir uma parcela ao contrato da autora, configurada falha na 

prestação do serviço. 3.2 DOS DANOS MORAIS Comprovada a 

inexistência de relação jurídica válida entre as partes, resta cristalino que 

a cobrança do empréstimo lançado no nome da parte autora foi indevido e 

irregular. Nesta enseada, diz o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito." Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Com efeito, a parte autora narra sua intranqüilidade e 

insegurança e porquê não impotência, ao ver lançado em sua conta sem 

qualquer solicitação sua, empréstimo indevido. É justamente essa 

intranqüilidade e inquietude de espírito levada a efeito pela ação do 

requerido que ao cobrar indevidamente as parcelas do empréstimo em 

comento. Nossos tribunais tem rotineiramente decidido que a oferta de 

crédito não solicitado ao consumidor implica na condenação por danos 

morais. No sentido de nosso entendimento os julgados: CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - DESCONTO INDEVIDO EM 

CONTA-CORRENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. 

Em sede de recurso especial, a revisão da indenização por dano moral 

apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias 

se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas 

hipóteses, incide o enunciado da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no AREsp: 401880 SP 2013/0318932-7, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/11/2013, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2013) APELAÇÃO 

INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS EMPRÉSTIMO INDEVIDO - QUANTUM. - A 

fraude de terceiros é inserida na teoria do risco profissional da atividade 

da instituição financeira (recurso repetitivo do C. Superior Tribunal de 

Justiça);- Manutenção da sentença por seus próprios e bem lançados 

fundamentos art. 252 do RITJSP;- Quantum indenizatório que se mostra 

adequado à média praticada por esta Relatora em casos análogos e 

condizente com o dano sofrido (artigo 944 do CC), incabível 

redução;RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 9122182202009826 SP 

9122182-20.2009.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de 

Julgamento: 15/10/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 31/10/2012) Na hipótese presente, verifico que caberia a parte 

reclamada proceder com mais cautela quando se trata de concessão de 

empréstimos, haja vista que responde integralmente pelos danos sofridos 

pelo consumidor quando comprovado a ilegitimidade do contrato. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$8.000,00 (oito 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, SUGIRO PARCIAL PROCEDENCIA DO Pedido 

Inicial, mantendo os efeitos da tutela para: a)CONDENAR o reclamado BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito 

ml reais) a reclamante ZILMA ALMEIDA CORREA, valor esse acrescido de 

juros de 1%(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 

STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação 

desta sentença(362 STJ). Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente o debito em discussão neste processo. Sem custas 

e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT.. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011574-30.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IDENIO DIVINO TEODORO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ONILDO BELTRAO LOPES OAB - MT0002770A (ADVOGADO)

CARLOS RAIMUNDO ESTEVES OAB - MT0007255A (ADVOGADO)

JULIANO ALBERT SCHMIDT OAB - MT0016111A (ADVOGADO)

TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ OAB - MT0003378A (ADVOGADO)

POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO OAB - MT0014025A 

(ADVOGADO)

EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA OAB - MT0013632A (ADVOGADO)

NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA OAB - MT0007491S (ADVOGADO)

CELSO MARTIN SPOHR OAB - MT2376/O (ADVOGADO)

SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE OAB - MT0005771A 

(ADVOGADO)

ANGELA DINIZ LINHARES VIEIRA OAB - MT0020099A (ADVOGADO)

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI OAB - MT0009579A 

(ADVOGADO)

MAYKON PEREIRA ARAUJO OAB - MT20068/O (ADVOGADO)

 

CONCLUSÃO INDEVIDA. VERIFICA-SE QUE FOI SUSCITADO CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETENCIA POR ESTE JUÍZO, devendo cumprir-se as 

determinações contidas (ID 7374709). Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010482-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA MARTINS DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010482-80.2017.811.0004 Pólo Ativo: VALQUIRIA MARTINS DA 

CRUZ SILVA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINAR - PERICIA Antes de adentrar no mérito, cumpre analisar a 

preliminar suscitada pela reclamada, que pugna pela extinção do feito, 
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ante a necessidade de realização de pericia técnica. Pela análise dos 

documentos constantes no processo, verifico que a preliminar procede. 

Com efeito, constato que a competência para o processamento e 

julgamento do processo é da Justiça Comum, ante a necessidade de 

realização de perícia para aferir se realmente houve ligação na residência 

da autora pelo período de 07 (sete) meses, ou seja, de 30-12-2016 a 

29-07-2017, visto que não existe provas suficientes quanto a instalação 

ou não do serviço. Os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar ações 

de alta complexidade diante da interpretação literal do art. 3º da Lei 

9.099/95. In Verbis: O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas. Entendimento este respaldado em um 

dos pilares dos Juizados Especiais, dando característica fundamental dos 

atos nesse instituto, posto que o Princípio da celeridade significa que o 

processo dever ser rápido, e terminar no menor tempo possível, por 

envolver demandas economicamente simples e de nenhuma complexidade 

jurídica, a fim de permitir ao autor a satisfação quase imediata do seu 

Direito. Verificamos que a celeridade e concentração são características 

que fundamentam o empenho do legislador em evitar dilações de prazos, 

com a finalidade de impedir que obstruído nos seus trâmites normais. 

Deste modo há de se concluir que na seara dos Juizados Especiais não 

são cabíveis incidentes que protelem o julgamento, portanto não é admitida 

qualquer forma de intervenção de terceiros e se quer realizações de 

exames periciais, posto que, caso fosse possível a aplicabilidade desses 

procedimentos complexos, o Sistema do Juizado Especial deixaria de ser 

especial, pois sofreria todas as etapas burocráticas e complexas do 

sistema ordinário. Nesse sentido trago à baila a melhor jurisprudência: 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR 

AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO.1. A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

ESTÁ ADSTRITA ÀS CAUSAS DE MENOR COMPLEXIDADE.2. NA 

HIPÓTESE DOS AUTOS, A RECORRIDA AFIRMA NÃO POSSUIR 

CONTRATO DE TELEFONIA COM A EMPRESA RECORRENTE, MAS A RÉ 

TROUXE AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS P ARTES. ASSIM, É 

IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA 

VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO 

DOCUMENTO, REVELANDO-SE ADEQUADA A VALORAÇÃO DO JUIZ DA 

ORIGEM.3. DIANTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, VERIFICA-SE A 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA, QUE RESULTA NA INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 3º E 51, II, 

DA LEI 9.099/95.3º51II9.0994. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A SÚMULA 

DE JULGAMENTO SERVIRÁ DE ACÓRDÃO, A TEOR DO QUE DISPÕE O 

ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENADA A RECORRENTE AO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS, QUE RESTA SUSPENSO EM RAZÃO DA 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. SEM HONORÁRIOS, EM FACE DA 

AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.469.099 (260707520118070009 DF 

0026070-75.2011.807.0009, Relator: LEILA CURY, Data de Julgamento: 

08/05/2012, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: 10/05/2012, DJ-e Pág. 314). JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VALOR RESIDUAL 

GARANTIDO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA 

CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1.O CÁLCULO PARA 

RESTITUIÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO AO CONSUMIDOR, EM 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, EXIGE PERÍCIA 

CONTÁBIL.2.NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA O DESLINDE DA 

QUESTÃO TORNA INCOMPETENTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 3º DA LEI 9.099/95.3º9.0993.RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS COM A SÚMULA DE JULGAMENTO SERVINDO DE 

ACÓRDÃO, NA FORMA DO ARTIGO 46, LEI 9.099/95. A RECORRENTE 

RESPONDE POR CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES 

ARBITRADOS EM 10% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA 

CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 55 DA LEI 9099/95. SUSPENDO A 

COBRANÇA DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA, PELO PRAZO DE CINCO 

ANOS, A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 12, LEI 

1 0 6 0 / 5 0 . 4 6 9 . 0 9 9 5 5 9 0 9 9 1 2 1 0 6 0  ( 1 4 6 7 0 8 8 2 0 1 1 8 0 7 0 0 0 1  D F 

0014670-88.2011.807.0001, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2012, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 11/04/2012, DJ-e Pág. 

239,). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

DEFEITO (OXIDAÇÃO) EM APARELHO CELULAR. POSSIBILIDADE DE 

MAU-USO OU UMIDADE EM DECORRÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A ÁGUA DE 

CHUVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO 

INEQUÍVOCA DE NEXO DE CAUSALIDADE, QUE SÓ PODE SER OBTIDO 

POR PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA QUE SE CONFIRMA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS.1.SE O APARELHO CELULAR APARENTA MAU-USO, 

ALÉM DA OXIDAÇÃO, FICA DIFÍCIL DETERMINAR O NEXO DE 

CAUSALIDADE PARA FINS DE CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. 

CORRETA É A SENTENÇA QUE DECLARA A INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS CÍVEIS, DIANTE DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA, O QUE TORNA A CAUSA COMPLEXA.2.SEM AVANÇO DE 

MÉRITO NÃO HÁ MOTIVO PARA APRECIAÇÃO DA TESE LANÇADA PELO 

RECORRIDO NO SENTIDO DE SER P ARTE ILEGÍTIMA PARA RESPONDER 

PELO FATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONFIRMADA DIANTE DA 

AUSÊNCIA DE PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE 

PELA RECORRIDA.3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

HONORÁRIOS PELO RECORRENTE VENCIDO, ESTES ARBITRADOS EM 

10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, ARTIGO 55 DA LEI 

9099/95. SUSPENSA A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS, POR CINCO 

ANOS, EM FACE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. A SÚMULA 

DE JULGAMENTO SERVIRÁ COMO ACÓRDÃO NA FORMA DO ARTIGO 46 

DA LEI  9 .099 /95 .559099469 .099 . (296805720118070007  DF 

0029680-57.2011.807.0007, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2012, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 03/05/2012, DJ-e Pág. 

241). Ante aos entendimentos acima colacionados, independentemente do 

valor que lhe fora atribuído e das partes envolvidas, refogem da 

competência do juízo especial cível em decorrência da circunstância de 

complexidade do feito, que não se sujeitam/conformam/adequa ao 

procedimento especial delimitado pelo art. 3º da Lei Especial nº 9.099/95; 

posto que no caso concreto haverá a necessidade de promoção de 

perícia. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, Sugiro a 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito, ante a necessidade 

de realização de pericia técnica. REVOGO liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010482-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA MARTINS DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010482-80.2017.811.0004 Pólo Ativo: VALQUIRIA MARTINS DA 

CRUZ SILVA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINAR - PERICIA Antes de adentrar no mérito, cumpre analisar a 

preliminar suscitada pela reclamada, que pugna pela extinção do feito, 

ante a necessidade de realização de pericia técnica. Pela análise dos 

documentos constantes no processo, verifico que a preliminar procede. 

Com efeito, constato que a competência para o processamento e 

julgamento do processo é da Justiça Comum, ante a necessidade de 

realização de perícia para aferir se realmente houve ligação na residência 

da autora pelo período de 07 (sete) meses, ou seja, de 30-12-2016 a 

29-07-2017, visto que não existe provas suficientes quanto a instalação 

ou não do serviço. Os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar ações 
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de alta complexidade diante da interpretação literal do art. 3º da Lei 

9.099/95. In Verbis: O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas. Entendimento este respaldado em um 

dos pilares dos Juizados Especiais, dando característica fundamental dos 

atos nesse instituto, posto que o Princípio da celeridade significa que o 

processo dever ser rápido, e terminar no menor tempo possível, por 

envolver demandas economicamente simples e de nenhuma complexidade 

jurídica, a fim de permitir ao autor a satisfação quase imediata do seu 

Direito. Verificamos que a celeridade e concentração são características 

que fundamentam o empenho do legislador em evitar dilações de prazos, 

com a finalidade de impedir que obstruído nos seus trâmites normais. 

Deste modo há de se concluir que na seara dos Juizados Especiais não 

são cabíveis incidentes que protelem o julgamento, portanto não é admitida 

qualquer forma de intervenção de terceiros e se quer realizações de 

exames periciais, posto que, caso fosse possível a aplicabilidade desses 

procedimentos complexos, o Sistema do Juizado Especial deixaria de ser 

especial, pois sofreria todas as etapas burocráticas e complexas do 

sistema ordinário. Nesse sentido trago à baila a melhor jurisprudência: 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR 

AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO.1. A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

ESTÁ ADSTRITA ÀS CAUSAS DE MENOR COMPLEXIDADE.2. NA 

HIPÓTESE DOS AUTOS, A RECORRIDA AFIRMA NÃO POSSUIR 

CONTRATO DE TELEFONIA COM A EMPRESA RECORRENTE, MAS A RÉ 

TROUXE AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS P ARTES. ASSIM, É 

IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA 

VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO 

DOCUMENTO, REVELANDO-SE ADEQUADA A VALORAÇÃO DO JUIZ DA 

ORIGEM.3. DIANTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, VERIFICA-SE A 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA, QUE RESULTA NA INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 3º E 51, II, 

DA LEI 9.099/95.3º51II9.0994. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A SÚMULA 

DE JULGAMENTO SERVIRÁ DE ACÓRDÃO, A TEOR DO QUE DISPÕE O 

ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENADA A RECORRENTE AO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS, QUE RESTA SUSPENSO EM RAZÃO DA 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. SEM HONORÁRIOS, EM FACE DA 

AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.469.099 (260707520118070009 DF 

0026070-75.2011.807.0009, Relator: LEILA CURY, Data de Julgamento: 

08/05/2012, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: 10/05/2012, DJ-e Pág. 314). JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VALOR RESIDUAL 

GARANTIDO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA 

CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1.O CÁLCULO PARA 

RESTITUIÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO AO CONSUMIDOR, EM 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, EXIGE PERÍCIA 

CONTÁBIL.2.NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA O DESLINDE DA 

QUESTÃO TORNA INCOMPETENTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 3º DA LEI 9.099/95.3º9.0993.RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS COM A SÚMULA DE JULGAMENTO SERVINDO DE 

ACÓRDÃO, NA FORMA DO ARTIGO 46, LEI 9.099/95. A RECORRENTE 

RESPONDE POR CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES 

ARBITRADOS EM 10% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA 

CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 55 DA LEI 9099/95. SUSPENDO A 

COBRANÇA DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA, PELO PRAZO DE CINCO 

ANOS, A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 12, LEI 

1 0 6 0 / 5 0 . 4 6 9 . 0 9 9 5 5 9 0 9 9 1 2 1 0 6 0  ( 1 4 6 7 0 8 8 2 0 1 1 8 0 7 0 0 0 1  D F 

0014670-88.2011.807.0001, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2012, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 11/04/2012, DJ-e Pág. 

239,). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

DEFEITO (OXIDAÇÃO) EM APARELHO CELULAR. POSSIBILIDADE DE 

MAU-USO OU UMIDADE EM DECORRÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A ÁGUA DE 

CHUVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO 

INEQUÍVOCA DE NEXO DE CAUSALIDADE, QUE SÓ PODE SER OBTIDO 

POR PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA QUE SE CONFIRMA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS.1.SE O APARELHO CELULAR APARENTA MAU-USO, 

ALÉM DA OXIDAÇÃO, FICA DIFÍCIL DETERMINAR O NEXO DE 

CAUSALIDADE PARA FINS DE CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. 

CORRETA É A SENTENÇA QUE DECLARA A INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS CÍVEIS, DIANTE DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA, O QUE TORNA A CAUSA COMPLEXA.2.SEM AVANÇO DE 

MÉRITO NÃO HÁ MOTIVO PARA APRECIAÇÃO DA TESE LANÇADA PELO 

RECORRIDO NO SENTIDO DE SER P ARTE ILEGÍTIMA PARA RESPONDER 

PELO FATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONFIRMADA DIANTE DA 

AUSÊNCIA DE PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE 

PELA RECORRIDA.3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

HONORÁRIOS PELO RECORRENTE VENCIDO, ESTES ARBITRADOS EM 

10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, ARTIGO 55 DA LEI 

9099/95. SUSPENSA A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS, POR CINCO 

ANOS, EM FACE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. A SÚMULA 

DE JULGAMENTO SERVIRÁ COMO ACÓRDÃO NA FORMA DO ARTIGO 46 

DA LEI  9 .099 /95 .559099469 .099 . (296805720118070007  DF 

0029680-57.2011.807.0007, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2012, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 03/05/2012, DJ-e Pág. 

241). Ante aos entendimentos acima colacionados, independentemente do 

valor que lhe fora atribuído e das partes envolvidas, refogem da 

competência do juízo especial cível em decorrência da circunstância de 

complexidade do feito, que não se sujeitam/conformam/adequa ao 

procedimento especial delimitado pelo art. 3º da Lei Especial nº 9.099/95; 

posto que no caso concreto haverá a necessidade de promoção de 

perícia. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, Sugiro a 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito, ante a necessidade 

de realização de pericia técnica. REVOGO liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011769-49.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0014005A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER SILVA BONFIM (REQUERIDO)

NIVALDO PERES DE FARIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO)

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO)

 

Autos n.º 8011769-49.2015.811.0004 Pólo ativo: EDSON RAMOS Pólo 

Passivo: NIVALDO PERES DE FARIAS e outros (1) Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO Dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em decorrência de 

acidente de trânsito, onde aduz a parte Reclamante que estava trafegando 

com sua motocicleta, quando foi abalroado pelo veiculo do segundo 

reclamado, sendo que a ação do segundo reclamado, foi em decorrência 

do primeiro reclamado que estava dirigindo um ônibus que avançou 

abruptamente na via, causando o acidente em questão. Requer 
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condenação em danos materiais de R$600,00 e danos morais. O 

Reclamado NIVALDO na contestação alega na contestação, que a 

responsabilidade é do segundo Reclamado, que dirigia o ônibus. O 

segundo Reclamado CLEBER, alega ilegitimidade passiva, visto que era 

funcionário da empresa SUL AMERICA, e no mérito que não teve 

responsabilidade pelo ocorrido. Pois bem, inicialmente verifico que o 

primeiro reclamado era funcionário da empresa , de modo que a 

responsabilidade evidente era empresa, neste sentido: TST - RECURSO DE 

REVISTA RR 927720145080118 (TST) Data de publicação: 10/10/2014 . 

Ementa: RECURSO DE REVISTA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

MATERIAL. ACIDENTE DE TRABALHO.MOTOCICLETA. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO PROVOCADO POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

DA EMPRESA. O acidente de trânsito sofrido pela reclamante quando da 

realização de atividade profissional em favor da reclamada, que envolve 

deslocamento com o uso de motocicleta, enseja o reconhecimento da 

responsabilidade objetiva do empregador, nos termos do art. 927, 

parágrafo único, do Código Civil c/c art. 2º da CLT, a qual, em face da 

teoria do risco, independente da comprovação de culpa ou de ato ilícito a 

ser atribuído à empresa. Precedentes da SDI-I/TST. Recurso de revista 

conhecido e provido. Assim, entendo que deve ser acolhido o pedido de 

ilegitimidade da parte reclamada CLEBER. E considerando que o autor 

confirma que a responsabilidade pelo acidente foi em decorrência da 

atitude realizada pelo ônibus, entendo que o Reclamado NIVALDO não 

pode ser responsabilidade, cabendo o autor o ingresso da presente 

somente em desfavor da empresa responsável pelo veiculo que originou o 

acidente. 4.DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem julgamento de mérito nos termos do art. 485, VI, em 

razão da ilegitimidade passiva. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011769-49.2015.8.11.0004
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EDSON RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0014005A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER SILVA BONFIM (REQUERIDO)

NIVALDO PERES DE FARIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO)

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO)

 

Autos n.º 8011769-49.2015.811.0004 Pólo ativo: EDSON RAMOS Pólo 

Passivo: NIVALDO PERES DE FARIAS e outros (1) Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO Dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em decorrência de 

acidente de trânsito, onde aduz a parte Reclamante que estava trafegando 

com sua motocicleta, quando foi abalroado pelo veiculo do segundo 

reclamado, sendo que a ação do segundo reclamado, foi em decorrência 

do primeiro reclamado que estava dirigindo um ônibus que avançou 

abruptamente na via, causando o acidente em questão. Requer 

condenação em danos materiais de R$600,00 e danos morais. O 

Reclamado NIVALDO na contestação alega na contestação, que a 

responsabilidade é do segundo Reclamado, que dirigia o ônibus. O 

segundo Reclamado CLEBER, alega ilegitimidade passiva, visto que era 

funcionário da empresa SUL AMERICA, e no mérito que não teve 

responsabilidade pelo ocorrido. Pois bem, inicialmente verifico que o 

primeiro reclamado era funcionário da empresa , de modo que a 

responsabilidade evidente era empresa, neste sentido: TST - RECURSO DE 

REVISTA RR 927720145080118 (TST) Data de publicação: 10/10/2014 . 

Ementa: RECURSO DE REVISTA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

MATERIAL. ACIDENTE DE TRABALHO.MOTOCICLETA. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO PROVOCADO POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

DA EMPRESA. O acidente de trânsito sofrido pela reclamante quando da 

realização de atividade profissional em favor da reclamada, que envolve 

deslocamento com o uso de motocicleta, enseja o reconhecimento da 

responsabilidade objetiva do empregador, nos termos do art. 927, 

parágrafo único, do Código Civil c/c art. 2º da CLT, a qual, em face da 

teoria do risco, independente da comprovação de culpa ou de ato ilícito a 

ser atribuído à empresa. Precedentes da SDI-I/TST. Recurso de revista 

conhecido e provido. Assim, entendo que deve ser acolhido o pedido de 

ilegitimidade da parte reclamada CLEBER. E considerando que o autor 

confirma que a responsabilidade pelo acidente foi em decorrência da 

atitude realizada pelo ônibus, entendo que o Reclamado NIVALDO não 

pode ser responsabilidade, cabendo o autor o ingresso da presente 

somente em desfavor da empresa responsável pelo veiculo que originou o 

acidente. 4.DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem julgamento de mérito nos termos do art. 485, VI, em 

razão da ilegitimidade passiva. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos n.º 8011769-49.2015.811.0004 Pólo ativo: EDSON RAMOS Pólo 

Passivo: NIVALDO PERES DE FARIAS e outros (1) Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO Dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em decorrência de 

acidente de trânsito, onde aduz a parte Reclamante que estava trafegando 

com sua motocicleta, quando foi abalroado pelo veiculo do segundo 

reclamado, sendo que a ação do segundo reclamado, foi em decorrência 

do primeiro reclamado que estava dirigindo um ônibus que avançou 

abruptamente na via, causando o acidente em questão. Requer 

condenação em danos materiais de R$600,00 e danos morais. O 

Reclamado NIVALDO na contestação alega na contestação, que a 

responsabilidade é do segundo Reclamado, que dirigia o ônibus. O 

segundo Reclamado CLEBER, alega ilegitimidade passiva, visto que era 

funcionário da empresa SUL AMERICA, e no mérito que não teve 

responsabilidade pelo ocorrido. Pois bem, inicialmente verifico que o 

primeiro reclamado era funcionário da empresa , de modo que a 

responsabilidade evidente era empresa, neste sentido: TST - RECURSO DE 
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REVISTA RR 927720145080118 (TST) Data de publicação: 10/10/2014 . 

Ementa: RECURSO DE REVISTA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

MATERIAL. ACIDENTE DE TRABALHO.MOTOCICLETA. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO PROVOCADO POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

DA EMPRESA. O acidente de trânsito sofrido pela reclamante quando da 

realização de atividade profissional em favor da reclamada, que envolve 

deslocamento com o uso de motocicleta, enseja o reconhecimento da 

responsabilidade objetiva do empregador, nos termos do art. 927, 

parágrafo único, do Código Civil c/c art. 2º da CLT, a qual, em face da 

teoria do risco, independente da comprovação de culpa ou de ato ilícito a 

ser atribuído à empresa. Precedentes da SDI-I/TST. Recurso de revista 

conhecido e provido. Assim, entendo que deve ser acolhido o pedido de 

ilegitimidade da parte reclamada CLEBER. E considerando que o autor 

confirma que a responsabilidade pelo acidente foi em decorrência da 

atitude realizada pelo ônibus, entendo que o Reclamado NIVALDO não 

pode ser responsabilidade, cabendo o autor o ingresso da presente 

somente em desfavor da empresa responsável pelo veiculo que originou o 

acidente. 4.DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem julgamento de mérito nos termos do art. 485, VI, em 

razão da ilegitimidade passiva. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-02.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Passivo:
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CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000724-02.2017.811.0004 Pólo ativo: ELLEN RENATA REIS 

BARBOSA Pólo passivo ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização moral, em que 

a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos 

órgãos de restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, 

tratando-se de cessão de crédito, porem não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem da divida, como contrato assinado 

pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida 

dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a falha na 

prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a ela 

caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. 

No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. 

O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se 

reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 
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desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$6.000,00 (seis 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o 

Reclamado ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS a pagar a quantia de 

R$6.000,00 (seis mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante ELLEN RENATA REIS BARBOSA valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002024-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KLEDINA GOMES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - MT0019199A-O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

28/02/2018 Hora: 14:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011050-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011050-96.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA ROSA DA SILVA 

LIMA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Verifico que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS, onde em 

resumo alega a parte autora que na data de 28-03-2017 houve a 

interrupção da sua energia, permanecendo por mais de vinte dias sem 

energia, mesmo estando com suas faturas em dias. Na contestação, a 

Reclamada alega que não houve suspensão do fornecimento da energia e 

sim pedido de cancelamento pelo titular da fatura, de nome Valdecira, de 

modo que não há falha na prestação do serviço. Pois bem, em que pese 

as alegações da Reclamada, verifico que a autora comprova através das 

faturas anexadas ao processo, que a rede elétrica de sua residência está 

em sua titularidade, de modo que a suspensão resta indevida, vista que as 

faturas estavam com pagamento em dia. No caso, com os números de 

protocolos apresentados pela autora, por si só, já comprovam as inúmeras 

tentativas de resolução do problema sofrido pela autora, e o defeito da 

prestação do serviço. Nesta senda, aplica-se à ré a teoria da 

responsabilidade objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, de 

modo que sua responsabilidade civil somente será afastada caso restar 

comprovada a ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do 

agente ou ocorrência de caso fortuito ou de força maior. No presente 

caso, resta comprovada a culpa do agente que suspendeu indevidamente 

a energia da parte autora. Outrossim, consoante art. 22 do CDC, a 

reclamada, na condição de prestadora de serviço público essencial, deve 

garantir aos seus consumidores a entrega de serviço adequado, eficiente 

e contínuo, sob pena de arcar com as consequências advindas de sua 

inoperância. Neste contexto, analisando os autos, verifica-se que a parte 

reclamante comprova sua condição de consumidor da reclamada (fatura 

de energia anexa à inicial) e elenca na inicial o sofrimento causado pela 

falta de energia. Ademais, é certo que é possível reconhecer que o evento 

ultrapassou a linha do mero dissabor inerente a vida em sociedade, 

causando real lesão ao direito da personalidade da parte autora, uma vez 

que ficou privada de serviço essencial à sobrevivência e que permite a 

convivência do ser humano de forma digna em sociedade. Deste modo, 

recai sobre a concessionária reclamada o ônus de demonstrar a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo capaz de refutar a 

interrupção de energia pelo longo periodo, porém, a Ré não prestou o 

atendimento devido ao consumidor, atitude intolerável, visto que a enrgia 

trata-se de um serviço essencial. Reputa-se assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. . DANOS MORAIS No que tange aos danos 

morais, deve-se ponderar que a energia elétrica é bem de consumo 

essencial ao cotidiano de qualquer pessoa, de modo que a ineficiência ou 

ausência de seu fornecimento, dependendo das circunstâncias do caso e 

quando superado o razoável, pode, de fato, resultar em dissabores que 

transcendem o mero aborrecimento e ocasionam efetivo abalo psíquico. In 

casu,pela interrupção da energia, reputa-se inquestionável que a parte 

reclamante teve sua honra subjetiva atingida em decorrência das 

recorrentes falhas de prestação de serviço da reclamada, mormente ao 

se ponderar a quantidade e a essencialidade da energia elétrica no 

cotidiano humano, dissabores que, somados, denotam desrespeito ao 

consumidor, transcendem o mero aborrecimento e configuram efetivo 

prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição. Nesse sentido: 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REEXAME 

DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. 

SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A apreciação 

do recurso extraordinário, na espécie, encontra óbice na Súmula 279 do 

STF. Precedentes. II - Agravo regimental improvido. (STF - ARE: 723113 

RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 

16/04/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-079 DIVULG 

26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013) ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA 

DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO E 

DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. danos 

MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. pretensão 

de reexame de prova. SÚMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO 

INICIAL. EVENTO DANOSO. 1. A alegação genérica de violação do art. 535 

do Código de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido 

omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 

284/STF. 2. O Tribunal de origem concluiu, com base nos elementos de 

convicção do autos, que ficou configurado dano moral, ao passo que 

procedeu à análise dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, ao 

assentar que a quantia fixada está em consonância com a extensão do 

dano causado. 3. Assim, insuscetível de revisão, nesta via recursal, o 
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referido entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Em se tratando de responsabilidade 

extracontratual do Estado, o entendimento sedimentado desta Corte é o de 

que os juros de mora são devidos desde a ocorrência do evento danoso, 

e não da citação. Este, aliás, é o conteúdo da Súmula 54/STJ. Agravo 

regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 390675 RS 2013/0293949-0, 

Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/10/2013, 

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013) A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e 

doutrinária é no sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da 

indenização do dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. 

Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na 

fixação da mesma, desde que leve em conta a repercussão social do 

dano e seja compatível com a situação econômica das partes e, portanto, 

razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria 

de responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 

11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

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

resolução de mérito, mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, a 

Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de indenização por 

danos morais ocasionados a Reclamante MARIA ROSA DA SILVA LIMA, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011050-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011050-96.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA ROSA DA SILVA 

LIMA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Verifico que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS, onde em 

resumo alega a parte autora que na data de 28-03-2017 houve a 

interrupção da sua energia, permanecendo por mais de vinte dias sem 

energia, mesmo estando com suas faturas em dias. Na contestação, a 

Reclamada alega que não houve suspensão do fornecimento da energia e 

sim pedido de cancelamento pelo titular da fatura, de nome Valdecira, de 

modo que não há falha na prestação do serviço. Pois bem, em que pese 

as alegações da Reclamada, verifico que a autora comprova através das 

faturas anexadas ao processo, que a rede elétrica de sua residência está 

em sua titularidade, de modo que a suspensão resta indevida, vista que as 

faturas estavam com pagamento em dia. No caso, com os números de 

protocolos apresentados pela autora, por si só, já comprovam as inúmeras 

tentativas de resolução do problema sofrido pela autora, e o defeito da 

prestação do serviço. Nesta senda, aplica-se à ré a teoria da 

responsabilidade objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, de 

modo que sua responsabilidade civil somente será afastada caso restar 

comprovada a ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do 

agente ou ocorrência de caso fortuito ou de força maior. No presente 

caso, resta comprovada a culpa do agente que suspendeu indevidamente 

a energia da parte autora. Outrossim, consoante art. 22 do CDC, a 

reclamada, na condição de prestadora de serviço público essencial, deve 

garantir aos seus consumidores a entrega de serviço adequado, eficiente 

e contínuo, sob pena de arcar com as consequências advindas de sua 

inoperância. Neste contexto, analisando os autos, verifica-se que a parte 

reclamante comprova sua condição de consumidor da reclamada (fatura 

de energia anexa à inicial) e elenca na inicial o sofrimento causado pela 

falta de energia. Ademais, é certo que é possível reconhecer que o evento 

ultrapassou a linha do mero dissabor inerente a vida em sociedade, 

causando real lesão ao direito da personalidade da parte autora, uma vez 

que ficou privada de serviço essencial à sobrevivência e que permite a 

convivência do ser humano de forma digna em sociedade. Deste modo, 

recai sobre a concessionária reclamada o ônus de demonstrar a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo capaz de refutar a 

interrupção de energia pelo longo periodo, porém, a Ré não prestou o 

atendimento devido ao consumidor, atitude intolerável, visto que a enrgia 

trata-se de um serviço essencial. Reputa-se assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. . DANOS MORAIS No que tange aos danos 

morais, deve-se ponderar que a energia elétrica é bem de consumo 

essencial ao cotidiano de qualquer pessoa, de modo que a ineficiência ou 

ausência de seu fornecimento, dependendo das circunstâncias do caso e 

quando superado o razoável, pode, de fato, resultar em dissabores que 

transcendem o mero aborrecimento e ocasionam efetivo abalo psíquico. In 

casu,pela interrupção da energia, reputa-se inquestionável que a parte 

reclamante teve sua honra subjetiva atingida em decorrência das 

recorrentes falhas de prestação de serviço da reclamada, mormente ao 

se ponderar a quantidade e a essencialidade da energia elétrica no 

cotidiano humano, dissabores que, somados, denotam desrespeito ao 

consumidor, transcendem o mero aborrecimento e configuram efetivo 

prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição. Nesse sentido: 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REEXAME 

DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. 

SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A apreciação 

do recurso extraordinário, na espécie, encontra óbice na Súmula 279 do 

STF. Precedentes. II - Agravo regimental improvido. (STF - ARE: 723113 

RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 

16/04/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-079 DIVULG 

26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013) ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA 

DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO E 

DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. danos 

MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. pretensão 

de reexame de prova. SÚMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO 
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INICIAL. EVENTO DANOSO. 1. A alegação genérica de violação do art. 535 

do Código de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido 

omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 

284/STF. 2. O Tribunal de origem concluiu, com base nos elementos de 

convicção do autos, que ficou configurado dano moral, ao passo que 

procedeu à análise dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, ao 

assentar que a quantia fixada está em consonância com a extensão do 

dano causado. 3. Assim, insuscetível de revisão, nesta via recursal, o 

referido entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Em se tratando de responsabilidade 

extracontratual do Estado, o entendimento sedimentado desta Corte é o de 

que os juros de mora são devidos desde a ocorrência do evento danoso, 

e não da citação. Este, aliás, é o conteúdo da Súmula 54/STJ. Agravo 

regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 390675 RS 2013/0293949-0, 

Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/10/2013, 

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013) A respeito 

do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e 

doutrinária é no sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da 

indenização do dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. 

Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na 

fixação da mesma, desde que leve em conta a repercussão social do 

dano e seja compatível com a situação econômica das partes e, portanto, 

razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria 

de responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 

11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

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

resolução de mérito, mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, a 

Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de indenização por 

danos morais ocasionados a Reclamante MARIA ROSA DA SILVA LIMA, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BORGES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000513-63.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUCAS BORGES 

FERREIRA Pólo Passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, ORIUNDA DE 

CESSÃO DE CRÉDITO apresentando documentos e contrato que 

comprovam a origem da divida. Pois bem, em analise aos documentos 

constantes no processo, ainda que possivel a inversão do ônus da prova, 

entendo que a parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o 

direito alegado, visto que não é permitido a denominada prova negativa em 

favor da reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados 

pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste 

processo.. Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da 

parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a 

divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 5. DO ATO ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º 

do Novo Código de Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres 

das partes e seus procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, 

bem como não praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, 

cabendo a aplicação de multa em decorrência do ato atentatório à 

dignidade da justiça (§2º). Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de 

multa de 2% (dois por cento) do valor da causa em decorrência do ato 

atentatório praticado pela parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO 

PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos 

termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO 

ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da 

Reclamada. Ainda CONDENO a parte autora, juntamente com seu 

procurador ao pagamento de multa de 2%(dois por cento) do valor da 

causa, em decorrência do ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO FERREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000500-64.2017.811.0004 Pólo Ativo: GENIVALDO FERREIRA 

MARTINS Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos e contrato que comprovam a origem da divida. Pois bem, em 

analise aos documentos constantes no processo, ainda que possivel a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo.. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DO ATO ATENTATORIO Com 

efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de Processo Civil, em seus 

inciso I e IV, que são deveres das partes e seus procurados, expor os 

fatos de acordo com a verdade, bem como não praticar qualquer inovação 

ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação de multa em decorrência do 

ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). Dessa forma, entendo 

pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa 

em decorrência do ato atentatório praticado pela parte autora e seu 

advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a parte autora, juntamente com 

seu procurador ao pagamento de multa de 2%(dois por cento) do valor da 

causa, em decorrência do ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO FERREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000500-64.2017.811.0004 Pólo Ativo: GENIVALDO FERREIRA 

MARTINS Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos e contrato que comprovam a origem da divida. Pois bem, em 

analise aos documentos constantes no processo, ainda que possivel a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo.. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 
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demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DO ATO ATENTATORIO Com 

efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de Processo Civil, em seus 

inciso I e IV, que são deveres das partes e seus procurados, expor os 

fatos de acordo com a verdade, bem como não praticar qualquer inovação 

ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação de multa em decorrência do 

ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). Dessa forma, entendo 

pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa 

em decorrência do ato atentatório praticado pela parte autora e seu 

advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a parte autora, juntamente com 

seu procurador ao pagamento de multa de 2%(dois por cento) do valor da 

causa, em decorrência do ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000660-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GLADIS MARA DORNELES DE BITENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando defeito na prestação de serviço por inclusão indevida em 

cadastro de inadimplentes. Pede danos morais e materiais. Em 

contestação, a requerida, em síntese, alega que o autor não fez prova dos 

danos, que não houve falha na prestação de serviço, e que não houve ato 

ilegal. Refuta danos e pede improcedência. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que razão assiste a promovida, pois o autor alega 

sem juntar nenhuma prova. Não junta sequer a prova da restrição. Os 

danos materiais não podem ser presumidos, nem por presunção tantum, 

devendo esta devidamente comprovados no caderno de provas o que não 

está. O dano moral deve atender situações precisas, e nenhuma das 

provas do processo deixa claro quanto a responsabilidade e qual a 

extensão dos danos. Ante, a meu ver, do não enquadramento das 

situações apontadas na peça de ingresso, a improcedência é o único 

caminho que a ação pode tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Outubro de 2016. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000660-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GLADIS MARA DORNELES DE BITENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando defeito na prestação de serviço por inclusão indevida em 

cadastro de inadimplentes. Pede danos morais e materiais. Em 

contestação, a requerida, em síntese, alega que o autor não fez prova dos 

danos, que não houve falha na prestação de serviço, e que não houve ato 

ilegal. Refuta danos e pede improcedência. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que razão assiste a promovida, pois o autor alega 

sem juntar nenhuma prova. Não junta sequer a prova da restrição. Os 

danos materiais não podem ser presumidos, nem por presunção tantum, 

devendo esta devidamente comprovados no caderno de provas o que não 

está. O dano moral deve atender situações precisas, e nenhuma das 

provas do processo deixa claro quanto a responsabilidade e qual a 

extensão dos danos. Ante, a meu ver, do não enquadramento das 

situações apontadas na peça de ingresso, a improcedência é o único 

caminho que a ação pode tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Outubro de 2016. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002025-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

28/02/2018 Hora: 14:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN OAB - MT6515/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada desafia dilação 

probatória, razão pela qual incide na incompetência em razão da matéria 

por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Outubro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN OAB - MT6515/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada desafia dilação 

probatória, razão pela qual incide na incompetência em razão da matéria 

por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Outubro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010483-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE PEREIRA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010483-65.2017.811.0004 Pólo Ativo: VALDIRENE PEREIRA 

SOBRINHO Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

suscita o Reclamante em resumo, que sempre pagou em média de R$30,00 

mensais, no entanto recebeu a fatura de dezembro de 2017, no valor 

indevido de R$219,82, sendo o consumo de 335 kWh. Na contestação, a 

Reclamada impugna genericamente as alegações do autor, aduzindo que 

não houve inconsistência da medição do consumo, sendo devido o valor 

da fatura recebido. Pois bem, em analise detalhada aos documentos 

anexados ao processo, verifico que o consumo da parte autora era zero 

(0), quando aduz que pagava a quantia média de R$30,00 mensais, ou 

seja, estava sendo gerada a cobrança da tarifa mínima em decorrência da 

ausência da leitura do medidor. No mês de novembro, verifica-se que o 

medidor começou a fazer a leitura, de forma que houve a cobrança 

proporcional de acordo com o consumo da parte autora. Entendo, que 

durante o período que o medidor esteve com defeito, não houve 

responsabilidade da parte autora, sendo certo que caso a Reclamada 

obrigasse a autora a pagar pelo período não registrado, incorreria em erro, 

no entanto, não houve tal cobrança. Verifica-se que somente é cobrado o 

consumo da parte autora, não sendo cobrado nenhuma tarifa retroativa. 

Na presente situação, iniciando a devida leitura do medidor, não houve 

nenhuma cobrança indevida realizada pela reclamada, ao contrário, a 

parte autora diante da falha na prestação do serviço da reclamada que 

matinha o medidor com defeito, acabou sendo beneficiada meses 

anteriores com a cobrança da tarifa mínima da sua fatura em decorrência 

do consumo não estar sendo registrado. Dessa forma, os pedidos 

autorais não podem ser acolhidos, por ausência de cobrança indevida, 

sendo que os valores são referentes ao devido consumo da parte autora. 

De modo que os pedidos devem ser julgados improcedentes. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010483-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE PEREIRA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010483-65.2017.811.0004 Pólo Ativo: VALDIRENE PEREIRA 

SOBRINHO Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

suscita o Reclamante em resumo, que sempre pagou em média de R$30,00 

mensais, no entanto recebeu a fatura de dezembro de 2017, no valor 

indevido de R$219,82, sendo o consumo de 335 kWh. Na contestação, a 

Reclamada impugna genericamente as alegações do autor, aduzindo que 

não houve inconsistência da medição do consumo, sendo devido o valor 

da fatura recebido. Pois bem, em analise detalhada aos documentos 

anexados ao processo, verifico que o consumo da parte autora era zero 

(0), quando aduz que pagava a quantia média de R$30,00 mensais, ou 

seja, estava sendo gerada a cobrança da tarifa mínima em decorrência da 

ausência da leitura do medidor. No mês de novembro, verifica-se que o 

medidor começou a fazer a leitura, de forma que houve a cobrança 

proporcional de acordo com o consumo da parte autora. Entendo, que 

durante o período que o medidor esteve com defeito, não houve 

responsabilidade da parte autora, sendo certo que caso a Reclamada 

obrigasse a autora a pagar pelo período não registrado, incorreria em erro, 

no entanto, não houve tal cobrança. Verifica-se que somente é cobrado o 

consumo da parte autora, não sendo cobrado nenhuma tarifa retroativa. 

Na presente situação, iniciando a devida leitura do medidor, não houve 

nenhuma cobrança indevida realizada pela reclamada, ao contrário, a 

parte autora diante da falha na prestação do serviço da reclamada que 

matinha o medidor com defeito, acabou sendo beneficiada meses 

anteriores com a cobrança da tarifa mínima da sua fatura em decorrência 

do consumo não estar sendo registrado. Dessa forma, os pedidos 

autorais não podem ser acolhidos, por ausência de cobrança indevida, 

sendo que os valores são referentes ao devido consumo da parte autora. 

De modo que os pedidos devem ser julgados improcedentes. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002026-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA MOREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - MT0019199A-O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

28/02/2018 Hora: 14:40/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO EVANGELISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000179-29.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARCIO EVANGELISTA 

DE LIMA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos e contrato que comprovam a origem da divida. Pois bem, em 

analise aos documentos constantes no processo, ainda que possivel a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo.. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 
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demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DO ATO ATENTATORIO Com 

efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de Processo Civil, em seus 

inciso I e IV, que são deveres das partes e seus procurados, expor os 

fatos de acordo com a verdade, bem como não praticar qualquer inovação 

ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação de multa em decorrência do 

ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). Dessa forma, entendo 

pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa 

em decorrência do ato atentatório praticado pela parte autora e seu 

advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a parte autora, juntamente com 

seu procurador ao pagamento de multa de 2%(dois por cento) do valor da 

causa, em decorrência do ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010887-19.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN OAB - MT6515/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8010887-19.2017.811.0004 Pólo Ativo: PAULO ANTONIO DOS 

SANTOS Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, onde aduz a parte autora 

efetuou um contrato de empréstimo com a Requerida, e que as taxas de 

juros, correção monetária, multas e outras taxas são indevidas, vez que 

cobradas acima do devido. Com efeito, é visível a incompetência deste 

juízo ante a necessidade de pericia contábil. A competência absoluta, em 

razão da matéria, é de ordem pública, deve ser declarada até mesmo de 

ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 113 do Código de 

Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser declarada de 

ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

independentemente de exceção”. Para que uma causa possa ser atribuída 

ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de questão 

complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a matéria a 

ser apreciada necessitará de uma análise crítica mais acurada (perícia 

contábil), que envolve cálculos complexos que dependem de fórmulas 

matemáticas, não havendo como se proceder através de simples cálculos 

aritméticos, portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial 

para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, 

pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as 

causas consideradas de menor complexidade. RECURSO INOMINADO - 

REVISÃO CONTRATUAL DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA 

DE PLANILHA DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA EX OFFICIO - PROCESSO 

EXTINTO - RECURSO CONHECIDO. A incompetência absoluta pode ser 

reconhecida de ofício pelo órgão recursal, tendo em vista que se trata de 

Matéria de ordem pública, nos termos do art. 113 e 301, § 4º, do Código de 

Processo Civil. Se para apurar o montante devido, na forma defendida pelo 

autor, há necessidade de realizar perícia contábil, principalmente se este 

não apresentou planilha de cálculo, emerge a complexidade da causa e a 

incompetência do Juizado Especial. RI, 88/2012, DR. VALMIR ALAÉRCIO 

DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 

03/07/2012, Data da publicação no DJE 16/08/2012 AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE 

JUROS ABUSIVOS. REVISIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA DEMANDA 

COMO SENDO "CAUSA CÍVEL DE MENOR COMPLEXIDADE. ART. 3º DA LEI 

9.099/95. NÃO FIGURA NA ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL A 

CAUSA REFERENTE À REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO, SEJA POR 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA DECORRENTE DA NECESSIDADE DE PROVA 

PERICIAL (ART. 3º, CAPUT, DA LEI Nº 9.099/95), SEJA, EM CASO 

CONTRÁRIO, PELA NECESSIDADE DE PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA (ART. 

38, § ÚNICO, MESMA LEI). SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004205613, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco 

Franco, Julgado em 10/10/2013) RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE REVISÃO DOS JUROS COBRADOS. 

PRETENSÃO QUE SE CONSTITUI EM AÇÃO REVISIONAL, SOB ALEGAÇÃO 

DE QUE OS ENCARGOS SERIAM ABUSIVOS, BEM COMO DA 

OCORRÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVIL. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE 

CÁLCULOS COMPLEXOS. EXTINÇÃO DO FEITO. Diante da impossibilidade 

de se proferir sentença ilíquida em sede de Juizados Especiais, tanto 

quanto da impossibilidade de realização de perícia técnica, deve ser 

extinto o processo sem resolução de mérito, porquanto a pretensão do 

autor à revisão do contrato depende de realização de cálculo complexo, a 

ser elaborado por perito. Extinguiram o feito, de ofício, sem resolução do 

mérito. (Recurso Cível Nº 71004221735, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 

27/06/2013) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA, E SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO sem análise de mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da 

lei nº 9.099/95, ante a necessidade de pericia contábil.. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010887-19.2017.8.11.0004
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PAULO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN OAB - MT6515/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Autos nº 8010887-19.2017.811.0004 Pólo Ativo: PAULO ANTONIO DOS 

SANTOS Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, onde aduz a parte autora 

efetuou um contrato de empréstimo com a Requerida, e que as taxas de 

juros, correção monetária, multas e outras taxas são indevidas, vez que 

cobradas acima do devido. Com efeito, é visível a incompetência deste 

juízo ante a necessidade de pericia contábil. A competência absoluta, em 

razão da matéria, é de ordem pública, deve ser declarada até mesmo de 

ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 113 do Código de 

Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser declarada de 
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ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

independentemente de exceção”. Para que uma causa possa ser atribuída 

ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de questão 

complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a matéria a 

ser apreciada necessitará de uma análise crítica mais acurada (perícia 

contábil), que envolve cálculos complexos que dependem de fórmulas 

matemáticas, não havendo como se proceder através de simples cálculos 

aritméticos, portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial 

para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, 

pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as 

causas consideradas de menor complexidade. RECURSO INOMINADO - 

REVISÃO CONTRATUAL DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA 

DE PLANILHA DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA EX OFFICIO - PROCESSO 

EXTINTO - RECURSO CONHECIDO. A incompetência absoluta pode ser 

reconhecida de ofício pelo órgão recursal, tendo em vista que se trata de 

Matéria de ordem pública, nos termos do art. 113 e 301, § 4º, do Código de 

Processo Civil. Se para apurar o montante devido, na forma defendida pelo 

autor, há necessidade de realizar perícia contábil, principalmente se este 

não apresentou planilha de cálculo, emerge a complexidade da causa e a 

incompetência do Juizado Especial. RI, 88/2012, DR. VALMIR ALAÉRCIO 

DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 

03/07/2012, Data da publicação no DJE 16/08/2012 AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE 

JUROS ABUSIVOS. REVISIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA DEMANDA 

COMO SENDO "CAUSA CÍVEL DE MENOR COMPLEXIDADE. ART. 3º DA LEI 

9.099/95. NÃO FIGURA NA ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL A 

CAUSA REFERENTE À REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO, SEJA POR 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA DECORRENTE DA NECESSIDADE DE PROVA 

PERICIAL (ART. 3º, CAPUT, DA LEI Nº 9.099/95), SEJA, EM CASO 

CONTRÁRIO, PELA NECESSIDADE DE PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA (ART. 

38, § ÚNICO, MESMA LEI). SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004205613, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco 

Franco, Julgado em 10/10/2013) RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE REVISÃO DOS JUROS COBRADOS. 

PRETENSÃO QUE SE CONSTITUI EM AÇÃO REVISIONAL, SOB ALEGAÇÃO 

DE QUE OS ENCARGOS SERIAM ABUSIVOS, BEM COMO DA 

OCORRÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVIL. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE 

CÁLCULOS COMPLEXOS. EXTINÇÃO DO FEITO. Diante da impossibilidade 

de se proferir sentença ilíquida em sede de Juizados Especiais, tanto 

quanto da impossibilidade de realização de perícia técnica, deve ser 

extinto o processo sem resolução de mérito, porquanto a pretensão do 

autor à revisão do contrato depende de realização de cálculo complexo, a 

ser elaborado por perito. Extinguiram o feito, de ofício, sem resolução do 

mérito. (Recurso Cível Nº 71004221735, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 

27/06/2013) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA, E SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO sem análise de mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da 

lei nº 9.099/95, ante a necessidade de pericia contábil.. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000609-78.2017.811.0004 Pólo Ativo: MILENA TAINA PARREIRA 

DO NASCIMENTO Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 
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Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, conforme 

relatório de negativação, que não estão sendo discutidas em outra ação. 

O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de 

danos morais em caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 

STJ), no entanto considerando as negativações posteriores que também 

são legitimas não está sendo reconhecida a existência dos danos morais, 

pois caracteriza a figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. 

INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para 

que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se 

faz que esta traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a 

própria parte não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há 

como cobrar de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não 

tento havido recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto 

ao valor da indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. 

(TJ-MG - AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002027-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DAVID DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - MT0019199A-O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

28/02/2018 Hora: 15:00 /mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000611-48.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOSE BENEDITO DA 

COSTA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, conforme 

relatório de negativação, que não estão sendo discutidas em outra ação. 

O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de 

danos morais em caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 

STJ), no entanto considerando as negativações posteriores que também 
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são legitimas não está sendo reconhecida a existência dos danos morais, 

pois caracteriza a figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. 

INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para 

que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se 

faz que esta traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a 

própria parte não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há 

como cobrar de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não 

tento havido recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto 

ao valor da indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. 

(TJ-MG - AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001110-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MURYEL FERNANDA SOUZA CURITY MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA GOMES DE MORAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUARES BATISTA MACHADO OAB - MT0020185A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 12 de Novembro de 2017. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012953-06.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIANARY CARVALHO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANARY CARVALHO BORGES OAB - MT0006445A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM CANDIDO RIBEIRO (REQUERIDO)

SERGIO ANGELICO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARCENARIA ARAGUAIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANISSE MONTEIRO CAMPOS OAB - MT0021827A (ADVOGADO)

DAYANE BORGES SANTIAGO OAB - MT0022812A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8012953-06.2016.811.0004 Pólo Ativo: DIANARY CARVALHO 

BORGES Pólo Passivo: SERGIO ANGELICO RIBEIRO e outros (2) Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde a parte autora pleiteia o recebimento da quantia de 

R$2.000,00 (dois mil reais), representados pela nota de serviço/recibo 

assinada pelo reclamado. O Reclamado na contestação aduz que não 

pode ser responsabilizado pela cobrança em questão visto que o 

documento não possui idoneidade para tal obrigação. Alega que a origem 

da referida divida é que porque guardou o chassi da carreta para o autor 

por mais de 08 (oito) anos e o mesmo nunca foi buscar, tendo vendido o 

referido objeto, e que depois o autor apareceu, aceitando pagar ao autor o 

valor que foi vendido, mas que houve desencontros na data de 

pagamento. Aduz em pedido contraposto, o ressarcimento pelo aluguel do 

objeto durante o tempo que esteve em seus cuidados, no valor de 

R$12.895,41. Pois bem, inicialmente verifico que se o autor assinou o 

referido documento, efetuou um compromisso com autor, não 

estabelecendo nenhum termo quando a cobrança de diária, de modo que 

os argumentos aqui não trazidos não o eximem da sua responsabilidade 

assumida. Dessa forma, entendo que os pedidos iniciais devem ser 

acolhidos. Quanto ao pedido contraposto entendo que o mesmo não pode 

ser acolhido, como acima mencionado, visto que se quando assumiu a 

obrigação com o autor, não aduziu nenhum cobrança do tipo, sendo certo 

que se esta houvesse não teria que pagar nenhuma quantia ao autor, e 

sim o contrário. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR a Reclamado 

SERGIO ANGELICO RIBEIRO a pagar à quantia de R$ R$3.309,54 (três mil, 

trezentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos) ao Reclamante 

DIANARY CARVALHO BORGES, corrigidos monetariamente pelo INPC 

desde a publicação desta sentença (362 STJ) e juros moratórios de 1% ao 

mês desde a citação. (405 CC). Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE SOUZA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN OAB - MT6515/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada desafia dilação 
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probatória, razão pela qual incide na incompetência em razão da matéria 

por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Outubro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE SOUZA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN OAB - MT6515/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada desafia dilação 

probatória, razão pela qual incide na incompetência em razão da matéria 

por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Outubro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002028-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELMA GOMES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - MT0019199A-O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

28/02/2018 Hora: 15:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012595-41.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO TSERETSU ABHOODI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL (REQUERIDO)

 

Autos nº 8012595-41.2016.811.0004 Pólo Ativo: ROBERTO TSERETSU 

ABHOODI Pólo Passivo: BANCO DAYCOVAL Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Depreende-se que a parte autora ao intentar nova 

ação sem o devido recolhimento das custas processuais demonstra que a 

mesmo não cumpriu os termos da sentença do processo anterior. 

Evidenciado, a meu sentir, o total desinteresse na causa por parte da 

requerente, vez que intimada deixou de manifestar sobre o devido 

pagamento das custas, não promovendo o andamento da causa (artigo 

485, III do CPC), merecendo o presente feito a extinção sem analise de 

mérito. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, com fulcro nos artigos 485, III do CPC, sem resolução do 

mérito. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010386-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELINO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que contra-arrazoe no prazo legal. Uma vez ultrapassado o prazo 

para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002029-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 
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para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

28/02/2018 Hora: 15:40 /mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010416-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALDESON TAVARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que contra-arrazoe no prazo legal. Uma vez ultrapassado o prazo 

para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000560-32.2017.811.0004 Pólo Ativo: ADRIANA ALVES DA 

SILVA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo, de modo que feito 

tal pedido antes de qualquer resposta da ré, , entendo que o pedido 

poderá ser acolhido: De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010383-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS MARIA DOMINGUES MARTINS DE CEZERE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que contra-arrazoe no prazo legal. Uma vez ultrapassado o prazo 

para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE SOUZA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN OAB - MT6515/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada desafia dilação 

probatória, razão pela qual incide na incompetência em razão da matéria 

por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Outubro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010417-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE MARIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 
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ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que contra-arrazoe no prazo legal. Uma vez ultrapassado o prazo 

para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002031-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

28/02/2018 Hora: 16:20/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002033-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA MOREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DE ALMEIDA COUTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - MT0019199A-O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

28/02/2018 Hora: 16:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002294-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA COUTINHO PEREIRA OAB - MT0021930A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEDRO LEITE DE BRITO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALANA COUTINHO PEREIRA - MT0021930A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia02/02/2018 

Hora: 14:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010527-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DE ROCHA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que contra-arrazoe no prazo legal. Uma vez ultrapassado o prazo 

para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LURDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA OAB - MT0020660A 

(ADVOGADO)

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0019832A (ADVOGADO)

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - MT0019832A, 

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA - MT0016594A, RAIZZA ADRIELLY 

FERREIRA DA SILVA - MT0020660A,para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 27/02/2018 Hora: 09:20 , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-58.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA VALIATI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CLAUDINO BORTOLANZA - MT0021716A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 27/02/2018 

Hora: 12:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010773-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANAXIMANDRO BUOZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BUOZI OAB - MT0016593A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997 (ADVOGADO)

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ OAB - MT0018020A 

(ADVOGADO)

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que contra-arrazoe no prazo legal. Uma vez ultrapassado o prazo 

para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010994-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BUOZI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BUOZI OAB - MT0016593A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997 (ADVOGADO)

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que contra-arrazoe no prazo legal. Uma vez ultrapassado o prazo 

para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010994-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BUOZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BUOZI OAB - MT0016593A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997 (ADVOGADO)

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seus advogados, do inteiro 

teor da r. sentença proferida nos autos, bem como, para, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazoar o recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010866-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO NERES SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que contra-arrazoe no prazo legal. Uma vez ultrapassado o prazo 

para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011557-91.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEI ALVES DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

 

1- Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que realizou pedido de Justiça Gratuita. 2- Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc.) a comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, 

convém salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples requerimento 

não mais existe em decorrência da vigência da Constituição Federal de 

1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas 

apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser 

demonstrada. 3- No caso sub examine, não há informação contida nos 

autos que demonstre a hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre 

registrar que conforme determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada para apresentar 

comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, 

de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para 

obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, 

da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção 

relativa de veracidade (XX Encontro - São Paulo/SP)” 4- Destarte, não há 

nos autos qualquer documento capaz de convencer este magistrado 

acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte recorrente, eis 

porque, determino seja intimada a parte recorrente para que apresente 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 5- Intime-se 

a parte recorrida para que, querendo, apresente as contrarrazões no 

prazo legal. 6- Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. 7- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012856-06.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO CORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que contra-arrazoe no prazo legal. Uma vez ultrapassado o prazo 

para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-88.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER RENATO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS - 

MT0020478A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 26/02/2018 Hora: 16:00 /MT, sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012792-93.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUANA CAROLINE SILVA RIOS (EXEQUENTE)

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT0017078A-O (ADVOGADO)

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON CLAUDIO PAES DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

1. Intime-se a parte exeqüente para que apresente calculo atualizado da 

dívida exequeda para posterior utilização dos sistemas online. 2- Após, 

faça os autos conclusos. 3. Expeça-se o necessário. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - GO0045732A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia : 

27/02/2018 Hora: 12:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011278-13.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CARDOSO BUENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. FONSECA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BENTO JUNIOR OAB - MT0010863A (ADVOGADO)

 

1- Intime-se o exequente para que apresente calculo atualizado da dívida 

exequenda para posterior utilização dos sistemas online. 2- Após, faça os 

autos conclusos. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010676-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BUOZI OAB - MT0016593A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que contra-arrazoe no prazo legal. Uma vez ultrapassado o prazo 

para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010676-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BUOZI OAB - MT0016593A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que contra-arrazoe no prazo legal. Uma vez ultrapassado o prazo 

para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ATAIDES CRAVEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0019832A (ADVOGADO)

RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA OAB - MT0020660A 

(ADVOGADO)

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - MT0019832A, 

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA - MT0016594A, RAIZZA ADRIELLY 

FERREIRA DA SILVA - MT0020660A para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 

Juizado Especial de Barra do Garças Data: 27/02/2018 Hora: 17:00 /MT , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON VIEIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000882-57.2017.811.0004 Pólo ativo: JEFERSON VIEIRA DO 
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CARMO Pólo passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, conforme 

relatório de negativação, que não estão sendo discutidas em outra ação, 

sendo certo que se ilegítima deveria ser discutida nos mesmos autos. O 

entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de danos 

morais em caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no 

entanto considerando as negativações posteriores que também são 

legitimas não está sendo reconhecida a existência dos danos morais, pois 

caracteriza a figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. 

INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para 

que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se 

faz que esta traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a 

própria parte não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há 

como cobrar de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não 

tento havido recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto 

ao valor da indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. 

(TJ-MG - AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON VIEIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000882-57.2017.811.0004 Pólo ativo: JEFERSON VIEIRA DO 

CARMO Pólo passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 
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bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, conforme 

relatório de negativação, que não estão sendo discutidas em outra ação, 

sendo certo que se ilegítima deveria ser discutida nos mesmos autos. O 

entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de danos 

morais em caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no 

entanto considerando as negativações posteriores que também são 

legitimas não está sendo reconhecida a existência dos danos morais, pois 

caracteriza a figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. 

INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para 

que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se 

faz que esta traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a 

própria parte não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há 

como cobrar de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não 

tento havido recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto 

ao valor da indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. 

(TJ-MG - AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011260-60.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTUIR FERREIRA DE MOURA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOYCE DA SILVA NEGRI 02945353148 (EXECUTADO)

 

1- Tendo em vista o lapso temporal transcorrido, INTIME-SE a parte 

exequente para apresente calculo atualizado da dívida. 2- Após, faça os 

autos conclusos para utilização dos sistemas online. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010287-32.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DARCIANE SOUZA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO XAVIER GUIMARAES OAB - MT15338/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010287-32.2016.811.0004 Pólo ativo: DARCIANE SOUZA DE 

AMORIM Pólo passivo BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que a reclamada em outra ação foi obrigada a cobrar o 
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percentual de 30% (trinta por cento), no entanto indevidamente cessou as 

cobranças e negativou o nome da autora pelo total da divida, incorrendo 

em ato lesivo passível de indenização. O Reclamado na contestação, que 

a negativação da autora trata-se de novo empréstimo realizado em 

terminal eletrônico, em que foi paga até a parcela de número 39, de modo 

que não se trata do objeto existente na ação anterior. Pois bem, em que 

pese as alegações do Reclamado, verifica-se que diante da quantidade de 

parcelas quitadas, trata-se do mesmo empréstimo, objeto da ação anterior 

em que foi determinado que o Banco réu cobrasse até o percentual de 

30%, de modo que descumprindo determinações judicial, resolveu 

negativar novamente o nome da parte autora, motivo pelo qual entendo 

devido a reparação moral. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o 

Reclamado BANCO DO BRASIL S.A a pagar a quantia de R$5.000,00 

(cinco mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante DARCIANE SOUZA DE AMORIM valor com incidência de juros 

de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do 

STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação 

desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010287-32.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DARCIANE SOUZA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO XAVIER GUIMARAES OAB - MT15338/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010287-32.2016.811.0004 Pólo ativo: DARCIANE SOUZA DE 

AMORIM Pólo passivo BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que a reclamada em outra ação foi obrigada a cobrar o 

percentual de 30% (trinta por cento), no entanto indevidamente cessou as 

cobranças e negativou o nome da autora pelo total da divida, incorrendo 

em ato lesivo passível de indenização. O Reclamado na contestação, que 

a negativação da autora trata-se de novo empréstimo realizado em 

terminal eletrônico, em que foi paga até a parcela de número 39, de modo 

que não se trata do objeto existente na ação anterior. Pois bem, em que 

pese as alegações do Reclamado, verifica-se que diante da quantidade de 

parcelas quitadas, trata-se do mesmo empréstimo, objeto da ação anterior 
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em que foi determinado que o Banco réu cobrasse até o percentual de 

30%, de modo que descumprindo determinações judicial, resolveu 

negativar novamente o nome da parte autora, motivo pelo qual entendo 

devido a reparação moral. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o 

Reclamado BANCO DO BRASIL S.A a pagar a quantia de R$5.000,00 

(cinco mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante DARCIANE SOUZA DE AMORIM valor com incidência de juros 

de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do 

STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação 

desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. S. CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DE SOUSA BARROS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - MT0005880S para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

28/02/2018 Hora: 12:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000383-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO PAULA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000383-73.2017.811.0004 Pólo Ativo: CARLITO PAULA DE 

ANDRADE Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 
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HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000383-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO PAULA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000383-73.2017.811.0004 Pólo Ativo: CARLITO PAULA DE 

ANDRADE Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 
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sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010430-89.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSNI PAULO GUERREIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LELIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0012675A (ADVOGADO)

 

1. Tendo em vista o lapso temporal ocorrido desde o último peticionamento 

nos autos, INTIME-SE a parte exeqüente para que apresente calculo 

atualizado dos valores exequendos para posterior utilização de meios de 

constrição online. 2- Após, faça os autos conclusos. 3. Expeça-se o 

necessário. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GEISSA NATIELI SOUSA NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - MT0013741A-O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

28/02/2018 Hora: 12:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010713-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO OAB - MT0019233A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES OAB - MT0017113A (ADVOGADO)

CLOVIS BARROS MARQUES OAB - MT0003579A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010713-10.2017.811.0004 Pólo ativo: JOAO ALVES DA SILVA 

Pólo passivo: MARISTELA GOMES DOS SANTOS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR - PERICIA Antes de 

adentrar no mérito, cumpre analisar a preliminar suscitada pela reclamada 

que merece acolhimento, onde pugna pela extinção do feito, ante a 

necessidade de realização de pericia técnica. Pela análise dos 

documentos constantes no processo, verifico que a preliminar procede. 

Com efeito, constato que a competência para o processamento e 

julgamento do processo é da Justiça Comum, ante a necessidade de 

realização de perícia para aferir qual é o valor de mercado para o aluguel 

da recebimento, e ainda, importante ressaltar que o processo originário 

que discute a partilha dos bens ainda está em tramite conforme simples 

consulta processual no sistema, sendo que a analise da presente ação 

configuraria continência. Posto que os Juizados Especiais Cíveis não 

podem julgar ações de alta complexidade diante da interpretação literal do 

art. 3º da Lei 9.099/95. In Verbis: O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas. Entendimento este 

respaldado em um dos pilares dos Juizados Especiais, dando 

característica fundamental dos atos nesse instituto, posto que o Princípio 

da celeridade significa que o processo dever ser rápido, e terminar no 

menor tempo possível, por envolver demandas economicamente simples e 

de nenhuma complexidade jurídica, a fim de permitir ao autor a satisfação 

quase imediata do seu Direito. Verificamos que a celeridade e 

concentração são características que fundamentam o empenho do 

legislador em evitar dilações de prazos, com a finalidade de impedir que 

obstruído nos seus trâmites normais. Deste modo há de se concluir há de 

se concluir que na seara dos Juizados Especiais não são cabíveis 

incidentes que protelem o julgamento, portanto não é admitida qualquer 

forma de intervenção de terceiros e se quer realizações de exames 

periciais, posto que, caso fosse possível a aplicabilidade desses 

procedimentos complexos, o Sistema do Juizado Especial deixaria de ser 

especial, pois sofreria todas as etapas burocráticas e complexas do 

sistema ordinário. Nesse sentido trago à baila a melhor jurisprudência: 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR 

AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO.1. A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

ESTÁ ADSTRITA ÀS CAUSAS DE MENOR COMPLEXIDADE.2. NA 

HIPÓTESE DOS AUTOS, A RECORRIDA AFIRMA NÃO POSSUIR 

CONTRATO DE TELEFONIA COM A EMPRESA RECORRENTE, MAS A RÉ 

TROUXE AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS P ARTES. ASSIM, É 

IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA 

VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO 

DOCUMENTO, REVELANDO-SE ADEQUADA A VALORAÇÃO DO JUIZ DA 

ORIGEM.3. DIANTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, VERIFICA-SE A 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA, QUE RESULTA NA INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 3º E 51, II, 

DA LEI 9.099/95.3º51II9.0994. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A SÚMULA 

DE JULGAMENTO SERVIRÁ DE ACÓRDÃO, A TEOR DO QUE DISPÕE O 

ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENADA A RECORRENTE AO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS, QUE RESTA SUSPENSO EM RAZÃO DA 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. SEM HONORÁRIOS, EM FACE DA 

AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.469.099 (260707520118070009 DF 

0026070-75.2011.807.0009, Relator: LEILA CURY, Data de Julgamento: 

08/05/2012, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: 10/05/2012, DJ-e Pág. 314). JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VALOR RESIDUAL 

GARANTIDO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA 

CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1.O CÁLCULO PARA 

RESTITUIÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO AO CONSUMIDOR, EM 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, EXIGE PERÍCIA 

CONTÁBIL.2.NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA O DESLINDE DA 

QUESTÃO TORNA INCOMPETENTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 3º DA LEI 9.099/95.3º9.0993.RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS COM A SÚMULA DE JULGAMENTO SERVINDO DE 

ACÓRDÃO, NA FORMA DO ARTIGO 46, LEI 9.099/95. A RECORRENTE 

RESPONDE POR CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES 

ARBITRADOS EM 10% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA 

CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 55 DA LEI 9099/95. SUSPENDO A 

COBRANÇA DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA, PELO PRAZO DE CINCO 

ANOS, A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 12, LEI 
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0014670-88.2011.807.0001, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2012, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 11/04/2012, DJ-e Pág. 

239,). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

DEFEITO (OXIDAÇÃO) EM APARELHO CELULAR. POSSIBILIDADE DE 

MAU-USO OU UMIDADE EM DECORRÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A ÁGUA DE 

CHUVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO 

INEQUÍVOCA DE NEXO DE CAUSALIDADE, QUE SÓ PODE SER OBTIDO 

POR PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA QUE SE CONFIRMA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS.1.SE O APARELHO CELULAR APARENTA MAU-USO, 

ALÉM DA OXIDAÇÃO, FICA DIFÍCIL DETERMINAR O NEXO DE 

CAUSALIDADE PARA FINS DE CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. 

CORRETA É A SENTENÇA QUE DECLARA A INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS CÍVEIS, DIANTE DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA, O QUE TORNA A CAUSA COMPLEXA.2.SEM AVANÇO DE 

MÉRITO NÃO HÁ MOTIVO PARA APRECIAÇÃO DA TESE LANÇADA PELO 

RECORRIDO NO SENTIDO DE SER P ARTE ILEGÍTIMA PARA RESPONDER 

PELO FATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONFIRMADA DIANTE DA 

AUSÊNCIA DE PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE 

PELA RECORRIDA.3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

HONORÁRIOS PELO RECORRENTE VENCIDO, ESTES ARBITRADOS EM 

10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, ARTIGO 55 DA LEI 

9099/95. SUSPENSA A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS, POR CINCO 

ANOS, EM FACE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. A SÚMULA 

DE JULGAMENTO SERVIRÁ COMO ACÓRDÃO NA FORMA DO ARTIGO 46 

DA LEI  9 .099 /95 .559099469 .099 . (296805720118070007  DF 

0029680-57.2011.807.0007, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2012, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 03/05/2012, DJ-e Pág. 

241). Ante aos entendimentos acima colacionados, independentemente do 

valor que lhe fora atribuído e das partes envolvidas, refogem da 

competência do juízo especial cível em decorrência da circunstância de 

complexidade do feito, que não se sujeitam/conformam/adequa ao 

procedimento especial delimitado pelo art. 3º da Lei Especial nº 9.099/95; 

posto que no caso concreto haverá a necessidade de promoção de 

perícia para apurar a existência ou não de falha na prestação do serviço 

por parte da reclamada. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da 

jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 

9.099/95, Sugiro a EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito, 

ante a necessidade de realização de pericia técnica. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: THIAGO BORGES ANDRADE - MT0018994A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia : 28/02/2018 

Hora: 12:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012125-44.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BRITO PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011285-68.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA C. DA FONSECA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE ROBERTO BENEDETI OAB - MT0007145A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEVALDO DIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

ITACIR FACHIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO)

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que mesmo devidamente ciente para dar 

andamento, conforme consta da marcha, percebe-se que a parte deixou 

de realizar medidas positivas para sequencia da marcha, sobretudo 

atender o despacho na integralidade. Constado abandono, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária e 

não incide nas circunstâncias em que há regramento específico na 

referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o art. 485, §1º, 

do novel Diploma processual, o qual exige a intimação pessoal das partes 

para que seja extinto o processo por abandono da causa. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Quanto ao 

argumento de que o mencionado art. 51 possui aplicabilidade limitada ao 

processo de conhecimento, o mesmo não deve prosperar, haja vista que o 

art.485 citado também se encontra fora do capítulo destinado à disciplina 

do processo de execução. Além do mais, ciente a parte do dever de 

andamento, como é o caso dos autos, não realizado nenhuma atividade, o 

que materializa o abandono e consequentemente gera sucedâneo a 

extinção. Nesse sentido, ainda, temos que conforme dispõe o artigo 485, III 

do Novo Código de Processo Civil, o processo deve se extinguir. Não se 

trata tal comando de mera faculdade ou referencia exortativa, mas na 

verdade de situação imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da 

lei: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os 

atos e diligências que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 

30 (trinta) dias. Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, 

senão vejamos: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a situação 

atual do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar os atos 

que lhes competia, devendo sujeitar-se a julgo do ônus processual que lhe 

incumbia. Frise-se, por fim, que no processo o dever de dar sequencia a 

marcha é um ônus processual, cuja inércia ante a este dever gera a 

consequência prevista na legislação, qual seja o julgamento da demanda 

sem resolução do mérito, como se presumisse a desistência e o 

desinteresse processual, fazendo presumidamente falecer até mesmo 

uma das condições da ação que é a necessidade, um dos braços do 

binômio do interesse de agir (necessidade x adequação). Não há que se 

falar em condenação em custas, pois a regra desta esfera singela é da 

isenção de custas, somente sendo exceção, por expressa previsão legal, 

a ausência injustificada a enseada de qualquer das audiências 

designadas. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 

1º, e 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que 

sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente 

concedidos. Sem condenação de honorários e custas, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 12 de Novembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011792-29.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR PEREIRA COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO HENRIQUE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequencia da marcha, não sendo 

encontrado no endereço da exordial quando procurado para dar 

diligencias. Em face do teor da certidão constante, consignando está que 

a parte reclamante por certo mudou de endereço no curso do processo, 

sem informar a este Juízo o local onde poderia receber intimações. Reputo 

válida a intimação enviada ao endereço anteriormente indicado, com 

fundamento no art. 19, § 2º, da Lei dos Juizados Especiais. Tal tendência 

e confirmada pela jurisprudência, senão vejamos: APELAÇÃO CIVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 267, III, CPC – INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – DEVER DAS 

PARTES DE INFORMAR EVENTUAIS MUDANÇAS DE ENDEREÇO – 

SÚMULA 240 STJ – INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de dever das partes informar ao Juízo 

a mudança de seus endereços no curso do processo, sob pena de se 

considerar válida a intimação realizada em endereço constante dos autos. 

2. Tratando-se de execução não embargada, a extinção do processo por 

abandono prescinde do requerimento do autor. 3.Inaplicabilidade da 

Súmula 240 STJ ante as circunstâncias específicas do caso. (Ap 

107202/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 11/07/2012, Publicado no DJE 18/07/2012) Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 
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INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 

1º, e 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que 

sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente 

concedidos. Sem condenação de honorários e custas, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 12 de Novembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011962-64.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que mesmo devidamente ciente para dar 

andamento, conforme consta da marcha, percebe-se que a parte deixou 

de realizar medidas positivas para sequencia da marcha, sobretudo 

atender o despacho na integralidade. Constado abandono, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária e 

não incide nas circunstâncias em que há regramento específico na 

referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o art. 485, §1º, 

do novel Diploma processual, o qual exige a intimação pessoal das partes 

para que seja extinto o processo por abandono da causa. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Quanto ao 

argumento de que o mencionado art. 51 possui aplicabilidade limitada ao 

processo de conhecimento, o mesmo não deve prosperar, haja vista que o 

art.485 citado também se encontra fora do capítulo destinado à disciplina 

do processo de execução. Além do mais, ciente a parte do dever de 

andamento, como é o caso dos autos, não realizado nenhuma atividade, o 

que materializa o abandono e consequentemente gera sucedâneo a 

extinção. Nesse sentido, ainda, temos que conforme dispõe o artigo 485, III 

do Novo Código de Processo Civil, o processo deve se extinguir. Não se 

trata tal comando de mera faculdade ou referencia exortativa, mas na 

verdade de situação imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da 

lei: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os 

atos e diligências que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 

30 (trinta) dias. Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, 

senão vejamos: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a situação 

atual do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar os atos 

que lhes competia, devendo sujeitar-se a julgo do ônus processual que lhe 

incumbia. Frise-se, por fim, que no processo o dever de dar sequencia a 

marcha é um ônus processual, cuja inércia ante a este dever gera a 

consequência prevista na legislação, qual seja o julgamento da demanda 

sem resolução do mérito, como se presumisse a desistência e o 

desinteresse processual, fazendo presumidamente falecer até mesmo 

uma das condições da ação que é a necessidade, um dos braços do 

binômio do interesse de agir (necessidade x adequação). Não há que se 

falar em condenação em custas, pois a regra desta esfera singela é da 

isenção de custas, somente sendo exceção, por expressa previsão legal, 

a ausência injustificada a enseada de qualquer das audiências 

designadas. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 

1º, e 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que 

sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente 

concedidos. Sem condenação de honorários e custas, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 12 de Novembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012292-61.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEDERSON LOPES DA COSTA (EXEQUENTE)

ADAILTO LOPES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA OAB - MT0020976A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA D ARC TARGA (EXECUTADO)

ALESSANDRO OLIVEIRA LEAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WMARLEY LOPES FRANCO OAB - MT0003353A (ADVOGADO)

 

1. Ante a certidão negativa lavrada pelo digno oficial de justiça, atento 

ainda aos princípios regentes deste juizado especial, notadamente a 

informalidade, a celeridade e a economia processual, DETERMINO seja 

intimada a parte autora para, em 30 (trinta) dias, indicar bens da parte 

executada passíveis de constrição judicial, bem como a correta 

localização viabilizando a penhora, avaliação e remoção dos indigitados 

bens, sob pena de extinção do processo na forma preconizada pelo art. 

53, §4°, da Lei 9.099/1995. 2. Expeça-se o necessário. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010866-77.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA CORREIA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO JUSTINO DA SILVA OAB - MT0015695A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 2. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa processual seria a intimação da parte executada para dar adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade de processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo a execução, o qual deve ser habilitado em via própria. O STJ se 

pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: AGRAVO REGIMENTAL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA 

CINDIDA. AFETAÇÃO DO PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO UNIVERSAL. 1. Estando os bens da empresa integrante de grupo 

econômico afetados pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já 

aprovado e homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É 

competente o juízo universal para a apreciação de fraude na cisão parcial 

da empresa com transferência significativa do seu patrimônio 

anteriormente ao pedido de recuperação judicial, a fim de se evitar a 

fraude contra terceiros e garantir os interesses da totalidade do quadro 

geral de credores. (grifo nosso). 3. Agravo regimental desprovido. 

(Agravo regimental no conflito de competência. Relator: Ministro João 

Otávio de Noronha, segunda seção. Julgado em 24/02/2016. Publicação 

DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO 

SINGULAR MOVIDA CONTRA A RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE 

CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito de competência suscitado em 9/11/2015. 

Recurso especial interposto em 28/3/2016 e concluso à Relatora em 

30/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se o juízo onde se 

processa a recuperação judicial da recorrente é o competente para 

processamento e julgamento de ação indenizatória derivada de relação de 

consumo em fase de cumprimento de sentença. 3- A interpretação 

conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 47 e 49 da LFRE, bem como o 

entendimento do STJ acerca da questão, permitem concluir que o juízo 

onde tramita o processo de recuperação judicial - por ter à sua disposição 

todos os elementos que traduzem com precisão as dificuldades 

enfrentadas pelas devedoras, bem como todos os aspectos concernentes 

à elaboração e à execução do plano de soerguimento - é quem deve 

decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de execuções 

singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate de crédito 

decorrente de relação de consumo. 4- Recurso Especial Provido. (REsp 

1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 3. Frente ao exposto, não havendo 

questões a serem decidas, nos termos do art. 51, IV da Lei 9.099/1995, 

declaro EXTINTO o processo sem julgamento de mérito. Por fim, desde já 

saliento que eventual requerimento para expedição de certidão de dívida 

será indeferido, uma vez que poderá a parte exequente se valer da 

sentença de mérito para habilitar o seu crédito junto ao juízo universal. 4. 

Após o trânsito em julgado providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos. 5. Publique-se, registre-se, intime-se. 6. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011995-54.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA APARECIDA DE LIMA (REQUERIDO)

 

1. Trata-se de ação obrigacional fundada em direito pessoal proposta 

contra pessoa residente em Comarca não abrangida por este juízo (Nova 

Xavantina/MT), notando-se, portanto, a incompetência territorial deste 

Juizado, nos termos do artigo 4º, I e III da Lei 9.099/95 CPC. Por tais razões 

a ação não deveria ter sido proposta nesta Comarca, mas sim na Comarca 

de domicilio do réu, como se observa no artigo 46 do CPC. 2. Conveniente 

frisar que muito embora se cuide de competência territorial, de tal sorte 

que é relativa, a possibilidade de ser reconhecida de ofício no âmbito do 

Juizado Especial já se pacificou no ordenamento jurídico, o que pode ser 

verificado mediante a leitura do Enunciado 89 do FONAJE: A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ) 2. Nesse 

sentido, trago à baila a jurisprudência de nossos Tribunais: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - FORO COMPETENTE - 

RESIDÊNCIA DOS CONSUMIDORES - DECISÃO MANTIDA. A caderneta de 

poupança é um contrato de depósito bancário de trato sucessivo, de modo 

que lhe é aplicável a legislação processual vigente, na data da renovação 

do seu ciclo mensal ou trimestral. A jurisprudência, sobretudo do STJ, 

vem-se firmando no sentido de que, nas relações de consumo, é permitida 

a declinação da competência, até mesmo de ofício, remetendo-se a 

demanda para o foro do domicílio do consumidor. Assim, inviável o pleito 

de reconhecimento da competência da Comarca de Belo Horizonte, 

quando os consumidores residem em São Lourenço e Santa Rita do 

S a p u c a í / M G .  V . V .  ( T J - M G  1 0 0 2 4 0 8 2 3 7 2 4 9 1 0 0 1 1  M G 

1.0024.08.237249-1/001(1), Relator: LUCAS PEREIRA, Data de Julgamento: 

30/04/2009, Data de Publicação: 20/05/2009) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. FORO COMPETENTE. CONSUMIDOR. Nas ações 

derivadas de relação de consumo, quando o consumidor integrar o pólo 

passivo, a competência do seu domicílio assume caráter absoluto (art. 

101, I, do CDC). Assim, neste caso, a competência pode ser declinada de 

ofício, afastando-se a Súmula n. 33 do STJ. Por outro lado, integrando o 

pólo ativo, o consumidor pode escolher foro diverso do seu domicílio, 

desde que respeitadas as regras gerais de competência. No caso 

concreto, tratando-se de ação de cobrança ajuizada contra o consumidor, 

a ação deve tramitar no foro do seu domicílio, admitindo-se a declinação 

de ofício. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70066378456, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 

24/09/2015). (TJ-RS - AI: 70066378456 RS, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Data de Julgamento: 24/09/2015, Décima Nona Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/09/2015) (grifos nossos) 3. Isto 

posto, tendo em vista a incompetência deste juiz para apreciar a causa, 

nos termos acima declinados e com esteio na inteligência do artigo 51, III 

da Lei nº 9.099/1995, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. 3. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios (artigo 

55 da Lei nº 9.099/1995). 4. P.R.I. 6. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011925-37.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS FELICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS FELICIO OAB - MT0004826S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIME LARISSA FERREIRA SARAIVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FERNANDES SARAIVA OAB - GO0045589A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO GARÇAS 8011925-37.2015.8.11.0004 REQUERENTE: RAFAEL 

MARTINS FELICIO Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL MARTINS 

FELICIO - MT0004826S REQUERIDO: RAIME LARISSA FERREIRA SARAIVA 

Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL FERNANDES SARAIVA - 

GO0045589A Certifico e dou fé que passo à intimação dos advogados 

das partes para comparecerem à audiência de conciliação designada para 

02/03/2018 Hora: 17:00 (horário de Cuiabá/MT), acompanhados das 

respectivas partes, sob pena de revelia e confissão no caso de ausência 
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do requerido e contumácia seguida de extinção do processo no caso de 

ausência do requerente, neste caso, sem prejuízo de condenação nas 

custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011806-76.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MADEF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT0013302S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO AIRES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Na presente data este magistrado acessou o sistema RENAJUD e verificou 

que a constrição que outrora recaiu sob o bem móvel ainda permanece, de 

tal sorte que não há se falar em chamamento do feito a ordem. Outrossim, 

dando continuidade ao feito, DETERMINO seja a parte exequente intimada 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens passíveis de constrição 

judicial, bem como a correta localização, viabilizando a penhora, avaliação 

e remoção, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 53, §4°, da 

Lei 9.099/1995. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010681-39.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDO TIBURCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. (REQUERIDO)

SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO FERNANDO DE MELLO JOVINIANO GONCALVES OAB - 

RJ0154003A (ADVOGADO)

TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA OAB - MT0017719A (ADVOGADO)

 

1. Após o reconhecimento da contumácia e a condenação da parte autora 

nas custas processuais, o douto causídico que representa os interesses 

desta formulou requerimento para parcelamento das custas processuais. 

2. Com efeito, após analisar os argumentos fáticos e jurígenos trazidos à 

baila pela parte autora compreendo que o pedido de parcelamento das 

custas processuais não comporta albergamento, vez que nos termos do 

art. 468, §§ 6.° e 8.°, das normas da CNGC, bem como atento ao disposto 

no art. 98, § 6.°, do CPC, mencionado parcelamento só pode ser deferido 

em relação as despesas iniciais do processo, de tal sorte que não abarca 

as despesas processuais contraídas no curso da demanda, in verbis: Art. 

468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma 

da lei. (omissis) § 6o O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do 

caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar 

pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. § 8º O 

parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem 

pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas 

processuais havidas no curso do processo. Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (omissis) § 6.° 

Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. 3. Frente ao exposto, INDEFIRO o pedido de parcelamento 

das custas processuais, DETERMINANDO o seu imediato recolhimento. 4. 

Intime-se. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010656-26.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PIRES MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA FULLIN DE CASTRO OAB - MT0020273A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILTON CASTRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

1. Ante a certidão negativa lavrada pelo oficial de justiça, atento ainda aos 

princípios regentes deste juizado especial, notadamente a informalidade, a 

celeridade e a economia processual, DETERMINO seja intimada a parte 

autora para, em 30 (trinta) dias, indicar bens da parte executada passíveis 

de constrição judicial, bem como a correta localização viabilizando a 

penhora, avaliação e remoção dos indigitados bens, sob pena de extinção 

do processo na forma do art. 53, §4°, da Lei 9.099/1995. 2. Expeça-se o 

necessário. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010493-46.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA CAPITANI DE RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CAPITANI RESENDE OAB - MT18248/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 
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judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011627-16.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES HERMES THEREZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUIZIO SALES RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

 

1. Inicialmente, convém destacar que o pedido de adjudicação anelado 

pela parte exequente não merece guarida jurídica, vez que se trata de 

matéria preclusa, porquanto competia a parte exequente se manifestar 

quanto a propalada expropriação de bens na primeira oportunidade em 

que deveria falar nos autos, o que não o fez, de tal sorte que deve 

suportar os ônus da preclusão. Nesse sentido: “Art. 278. A nulidade dos 

atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que 

couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Parágrafo único. 

Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva conhecer 

de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legitimo 

impedimento”. 2. A preclusão pode ser caracterizada como a perda de 

determinada faculdade processual ou a extinção do direito a que a parte 

tivera de realizar o ato, ou de exigir determinada providência judicial. Sobre 

tal instituto leciona Fredie Didier Jr.: “A preclusão é definida como a perda 

de uma situação jurídica ativa processual: seja a perda de poder 

processual das partes, seja a perda de um poder do juiz”. (Curso de 

Direito Processual Civil, editora JusPodivm, 18ª ed., pág. 425, 2016). 3. 

Deste modo, mira guarnecer os princípios da celeridade, do devido 

processo legal e da segurança jurídica, fazendo com que os processos 

não se eternizem, nesse sentido, “A preclusão é um instituto fundamental 

para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das principais 

técnicas para a estruturação do procedimento e, pois, para a delimitação 

das normas que compõe o formalismo processual. A preclusão 

apresenta-se, então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes 

processuais pelas partes, bem como impede que questões já decidas pelo 

órgão jurisdicional possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o 

retrocesso e a insegurança jurídica”. (Curso de Direito Processual Civil, 

editora JusPodivm, 18ª ed., pág. 426, 2016). 4. Pois bem, na hipótese 

vertente, como dito, a parte exequente, em momento oportuno, manifestou 

o desinteresse em adjudicar o bem outrora constrito, eis porque, em se 

tratando de matéria preclusa, NÃO CONHEÇO do requerimento contido na 

petição do ID 9995543. 5. Por fim, tendo em vista que a parte exequente 

não indicou outros bens passíveis de constrição judicial, DETERMINO que 

os autos sejam incontinenti arquivados. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. 8. Arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 

9. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002101-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANDRE LEANDRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Grazziely Barros do Prado OAB - GO0032500A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

1. Considerando a inteligência extraída do art. 99, § 2°, do CPC, determino 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora promova a juntada nos 

autos em epígrafe de comprovante de renda ou documento equivalente, 

com o intuito de robustecer a arguição de hipossuficiência. Após o 

transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça imediatamente 

conclusos. 2. Determino a imediata suspensão de audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002099-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE RODRIGUES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, aporte nos autos comprovante de endereço 

(contrato de locação, conta de água, energia, boleto bancário, etc.) em 

nome próprio, sob pena de extinção do feito. Desde já saliento que singela 

declaração não se prestará ao desiderato pretendido, culminando na 

extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002039-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BARBOSA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

1- Dispensado o relatório na forma do art. 38 da lei 9099/95. 2- Ao analisar 

a exordial, noto que o presente feito reclama a realização de exame 

pericial específico a ser realizado por profissional competente. 3- Os 

litígios relacionados à perícia não estão pura e expressamente excluídos 

do Juizado Especial Cível, sob pena de contrariar a mens legis. 4- Em 

verdade, a Lei nº 9.099/95 estabelece, em seu art. 3º, dois parâmetros - 

valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor 

complexidade e, consectariamente, sujeita à competência do Juizado 

Especial Cível. 5- Há, então, apenas dois critérios para fixação dessa 

competência, quais sejam: valor e matéria, inexistindo dispositivo na Lei nº 

9.099/95 que permita concluir que a complexidade da causa e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível esteja relacionada à 

necessidade ou não de perícia. 6- Ao revés, o art. 35 da Lei 9.099/95 

regula a hipótese de prova técnica, em ordem a confirmar o fato de que no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é possível a realização de perícia, 

seguindo-se, naturalmente, formalidades simplificadas que sejam 

compatíveis com as causas de menor complexidade. Nesse sentido, eis 

julgado do Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CAUSAS 

CÍVEIS DE MENOR COMPLEXIDADE INCLUEM AQUELAS EM QUE SEJA 

NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO 

VALOR DA CAUSA. ? O entendimento da 2.ª Seção é no sentido de que 

compete ao STJ o julgamento de conflito de competência estabelecido 

entre Juízo Federal e Juizado Especial Federal da mesma Seção Judiciária. 

- A Lei n.° 10.259/2001 não exclui de sua competência as disputas que 

envolvam exame pericial. Em se tratando de cobrança inferior a 60 

salários mínimos deve-se reconhecer a competência absoluta dos 

Juizados Federais. Conflito de Competência conhecido, para o fim de se 

estabelecer a competência do Juízo do 1o Juizado Especial Federal Cível 

de Vitória, ora suscitado. (STJ ? C.C Nº 83.130/ES ? 2ª Seção ? Min. 

Nancy Andrighi ? DJ de 04.10.2007). 7- Logo, verifica-se que a aferição 

da complexidade da matéria não se relaciona com a necessidade ou não 

de perícia, mas sim de outros critérios que evidenciam a compatibilização 

com os princípios e formalidades inerentes a Lei nº. 9.099/95. 8- Nesse 

pórtico, bem adequado e pertinente o enunciado nº 12, do FONAJE, no 

sentido de que “A perícia informal é admissível na hipótese do art. 35 da 
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Lei 9.099/95”. 9- Aplicando tais ponderações ao caso concreto versado 

neste processo, entendo que o “thema decidendum” aferição de violação 

é matéria complexa, notadamente por exigir conhecimento estritamente 

científico e técnico, em cujo âmbito a realização de perícias e formalização 

de laudos perpassam pela adoção de outras providências, destoando das 

formalidades simplórias e princípios regentes da Lei 9.099/95. Nesse 

sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

verbis: “RECURSO INOMINADO – DEVOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE 

ORDEM PÚBLICA AO JUÍZO AD QUEM – PRINCÍPIO TRANSLATIVO – 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – 

ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL 

PARA CONSTATAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA 

DA EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA E OS DANOS – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO”. 1 – Se, para verificação da 

responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, importa saber 

se a fiação que abastece a unidade consumidora do reclamante, e que foi 

danificada pela colisão de um caminhão baú, estava ou não instalada 

corretamente no dia do evento, há a necessidade de elaboração de laudo 

pericial, providência esta que caracteriza complexidade da matéria e torna 

os Juizados Especiais absolutamente incompetentes para processar e 

julgar o feito. 2 – Incompetência desta Justiça Especializada reconhecida, 

com a consequente extinção do feito, na forma do art. 51, II, da Lei n. 

9.099/95. (INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

120090052968/2012, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 27/11/2012, Publicado no DJE 27/11/2012). 

(original sem negrito). 10- No mesmo sentido já se posicionou o Superior 

Tribunal de Justiça ao aprecia a reclamação Nº 27.682 oriunda do Estado 

de Minas Gerais, publicada em 02/10/2015: (...) Vê-se, portanto, que a 

controvérsia consiste na exigibilidade ou não do débito em questão. Para 

saber se o débito é exigível é necessário aferir se houve mediação inferior 

do consumo e, via de consequência, se houve fraude. No entanto, a 

ocorrência ou não de fraude pode ser verificada apenas através de 

perícia técnica. No entanto, a produção de prova pericial na forma como 

deve ser feita não encontra previsão na Lei n. 9.099/95 e vai de encontro 

aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, quais sejam, oralidade, 

simplicidade, informalidade e celeridade. De acordo com o art. 33 da Lei n. 

9.099/95, todas as provas devem ser produzidas em audiência de 

instrução e julgamento, sendo autorizada apenas a produção de prova 

pericial indireta, na forma estabelecida no art. 35 do mesmo diploma legal: 

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de 

sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico. 

Todavia, a simples inquirição de técnicos em audiência não vai contribuir 

para o deslinde da controvérsia, uma vez que é necessário um exame 

especifico, por um profissional competente, no marcador de energia em 

questão. Tendo em vista que a necessidade de perícia especifica 

caracteriza a causa como complexa e considerando que, nos termos do 

art. 3o da Lei 9.099/95, os juizados têm competência apenas para o 

processamento e julgamento das causas de menor complexidade, o 

processo deve ser extinto na forma do art. 55, inciso II da referida lei, 

conforme feito pela sentença impugnada (...) 11- Isto posto, INDEFIRO a 

inicial, o que faço com esteio na inteligência do artigo 485, I, do Diploma 

Processual Civil c/c 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, declarando extinto o 

processo sem julgamento de mérito. 15- Sem custas ou condenação em 

honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 12- Publique-se. 

13- Registre-se. 14- Intime-se. 15- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001945-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMILSON JOAQUIM DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CASTRO E SILVA OAB - MT17985/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

1. No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é vedado proferir 

sentenças ilíquidas, tendo em vista o disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/1995 c/c art. 27, da Lei 12.153/2009. Conforme se infere da 

vestibular, não há menção objetiva quanto às verbas pretendidas, e por 

tais razões, para uma perfeita intelecção da inaugural, DETERMINO a 

emenda da inaugural no prazo de 15 (quinze) dias, sanando os eventuais 

vícios no que se refere ao quantum pretendido, bem como atualize o valor 

da causa, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321 do CPC c/c 

artigo 51 da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009). 2. Intime-se. 

3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000193-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI ROSA FIORESE BUTTNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PEREIRA DA SILVA OAB - MT0012672A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

1. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Em análise 

dos autos evidencia-se a falta de interesse de agir por parte da 

requerente vez que, mesmo intimada para comparecimento em audiência 

de conciliação, não o fez, demonstrando absoluta desambição em dar 

continuidade ao feito e frustrando assim o regular prosseguimento do 

processo. 3- Vale mencionar que, após a ausência em audiência, não há 

nos autos justificativa plausível e tempestiva acerca da impossibilidade de 

sua presença ao ato, eis porque, deve o processo ser extinto sem a 

resolução de seu mérito. 4. Sobre o tema, colaciono entendimentos 

jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA. EXTINÇÃO DOPROCESSO. PRECEDENTES DA TURMA 

RECURSAL. ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O não comparecimento da 

parte autora a qualquer audiência implica a extinção do feito e condenação 

do autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51 , 

inciso I e § 2º da Lei 9099 /95. Note-se que em nenhum momento, sequer 

em sede recursal, restou justificada ou esclarecida a ausência da 

recorrente à sessão de conciliação previamente designada. 2. Em sendo 

justificada a ausência, a parte poderá ser isentada do pagamento das 

custas processuais (art. 51 , § 2º , L. 9099 /95), no entanto, permanece a 

extinção do feito. 3. Deste modo, correta a sentença de extinção do feito 

por ausência da parte autora à audiência, porque em conformidade com o 

disposto na Legislação pertinente. RECURSO DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0002302-27.2014.8.16.0119/0 - Nova Esperança - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 18.02.2016) RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO 

AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS 

PROCESSUAIS. CABIMENTO EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO 

DO IMPEDIMENTO ATÉ A ABERTURA DA AUDIÊNCIA. ARTIGO 453, § 1º, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE 

DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL PARA COMPROVAR SITUAÇÃO 

FÁTICA ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. decidem os Juízes da 3ª Turma Recursal Juizados 

Especiais do Paraná, por unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, 

negar-lhe provimento, nos exatos termos do vot (TJPR – 3ª Turma 

Recursal em Regime de Exceção - 0002750-08.2015.8.16.0105/0 - Loanda 

- Rel.: Renata Ribeiro Bau - - J. 18.03.2016) 5- Robustecendo esse 

entendimento, em Encontro Nacional de Coordenadores dos Juizados 

Especiais do Brasil houve manifestação expressa acerca do tema, 

resultando no enunciado n° 20 que é cognoscível ao lecionar que: "O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório.” (GRIFOS 

NOSSOS) 6- Ex positi, convicto da contumácia diante da inércia da parte 

autora, julgo EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 

51, I, da Lei 9.099/95. 7. Em consonância com o Enunciado 28 do Fonaje, 

uma vez extinto o processo com fundamento no inciso I do art. 51 da Lei 

9.099/95, condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais. 8. Publique-se. 9. Registre-se. 10. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012918-46.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELO PINTO BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA OAB - MT0021368A (ADVOGADO)

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

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

Durante o curso da demanda determinou-se a intimação pessoal do 

patrono da parte autora para que procedesse com a habilitação 

processual dos sucessores desta, todavia, uma vez intimado quedou-se 

inerte. 3. Vieram conclusos. 4. É o relato do necessário. Decido. 5. Em 

face do exposto, com espeque nos termos do art. 485, III, combinado com 

a inteligência do 354, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO 

sem resolução do mérito, o processo em apreço. 6. Sem custas. 7. P.R.I. 

8. Após o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

necessárias. 9. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002001-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA SILVA (EXECUTADO)

 

1- A vestibular não está devidamente acompanhada de calculo atualizado 

do débito e ainda certidão simplificada da Junta Comercial em nome da 

empresa exequente, estando assim em desarmonia com o art. 798 do CPC, 

assim sendo, em atenção ao art. 801 do códex mencionado, DETERMINO a 

intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte aos autos o demonstrativo do débito atualizado até a data de 

propositura da ação, sob pena de indeferimento da inicial. 2- Expeça-se o 

necessário. 3- Intime-se. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011218-35.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 25 de Novembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010261-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELA FERNANDA HAAB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA OAB - MT0016656A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MANDADO DE INTIMAÇÃO 

BARRA DO GARÇAS - MT, 17 de janeiro de 2018 O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do 

artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso 

I n o m i n a d o  n o  p r a z o  d e  1 0  ( d e z )  d i a s .  P r o c e s s o : 

8010261-97.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 20.613,62; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: MICHELA FERNANDA HAAB Parte Ré: REQUERIDO: 

LOJAS AMERICANAS S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está integramente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CELIA 

GAMA CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM 

JUIZ SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO 

GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 TELEFONE: (66) 

34011598

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010987-08.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BENEDETI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BENEDETI OAB - MT0007145A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO MORBECK DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

URSULINA GUIRRA MORBECK (EXECUTADO)

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8020002-35.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO MARTINS FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L L CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO)

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 543 de 1523



penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011196-74.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GOMES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 25 de Novembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012767-80.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A B C LEAL E SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR RODRIGUES GALVAO 62750038120 (EXECUTADO)

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012164-41.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH GERALDA PATROCINIO (EXECUTADO)

ANTONIO PELAGIO DO PATROCINIO (EXECUTADO)

 

Intime a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar o 

correto e atualizado endereço dos executadas, sob pena de extinção do 

processo, haja vista que é vedada a citação por edital no âmbito desta 

justiça especializada a exegesse do art. 18, §2°, da Lei 9.099/1995. 

Registro que se porventura o novo mandado de citação restar infrutífero 

desembocará na extinção do feito, notadamente pelo fato de que este 

tramita há mais de 02 (dois) anos e até a presente data não houve sequer 

a citação dos executados reclamando, portanto, a propalada citação por 

edital. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RHAYONE MOREIRA BRUM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Relatório dispensado a teor do que preconiza o art. 38 da Lei 

9.099/1995. 2. In casu, verifica-se que a parte promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível em tempo hábil da sua 

ausência. Com efeito, não comparecendo a parte requerente a qualquer 

das audiências no âmbito dos juizados especiais, o processo deve ser 

extinto, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/1995, posto que o argumento 

de que se confundiu com o horário não serve para comprovar a incidência 

de força maior, eis porque, o repilo. 3. Destarte, sendo o processo extinto 

com base no art. 51, I, da Lei 9.099/1995 a parte reclamante deve ser 

condenada ao pagamento das custas processuais, conforme se extrai da 

inteligência do enunciado 28 do Fonaje, in verbis: ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. Incontroverso que 

se a parte autora demonstrar a sua impossibilidade de comparecer a 

audiência de conciliação, o magistrado deve acatar o requerimento e 

determinar que seja designada nova sessão, o que não ocorreu no caso 

em tela, porquanto, não houve a efetiva comprovação decorrente da força 

maior, sendo medida que se impõe a extinção da ação. Aliás este é o 

entendimento recente da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, 

verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: A parte Promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência em 

tempo hábil. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 
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a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Acrescento, 

ainda, que o fato da parte recorrente se declarar pobre na forma da lei 

não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento das custas 

processuais. Não tendo ela comparecido à sessão de conciliação sem 

apresentar qualquer justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a 

extinção do processo com fundamento no artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, 

conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais. Pelo 

exposto, nego provimento ao recurso. Arcará a parte recorrente com o 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade jurídica de custeio das 

despesas do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da 

prescrição. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 357619220128110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2016, Publicado no DJE 

19/04/2016) 5. Frente ao exposto, consubstanciado no art. 51, I, da Lei 

9.099/1995, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Por 

consectário, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. 6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 7. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 8. 

Expeça-se o necessário. 9. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011676-52.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME LUMINA PUPATTO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Grazziely Barros do Prado OAB - GO0032500A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RAFAEL LOPEZ ALVES OAB - RS0056563A (ADVOGADO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-65.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELSON BALBINO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: THIAGO BORGES ANDRADE - MT0018994A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 28/02/2018 

Hora: 17:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011543-10.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DOS SANTOS MANCIOLLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Intime-se a parte recorrida para que apresente as 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias conforme disciplina o § 2º do art. 

42 da Lei 9.099/95 e uma vez ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

resposta, remeta-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001298-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

02/03/2018 Hora: 12:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013043-14.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DO CARMO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 
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adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Intime-se a parte recorrida para que apresente 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias e após, com ou sem resposta, 

remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, 

com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002163-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BATISTA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANA EDUARDA DA SILVA OAB - MT23203/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DAYANA EDUARDA DA SILVA - MT23203/O para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

14/03/2018 Hora: 13:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IONIDES MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1001121-61.2017.811.0004 Pólo Ativo: IONIDES MARIA DA 

SILVA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE DECLARATORIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde a parte 

autora aduz em resumo que possuía um plano de telefonia da reclamada 

onde deveria ser cancelado com um ano, após a fidelidade, no entanto a 

autora necessitou solicitar o cancelamento em março de 2017, vez que 

não utiliza mais os serviços, no entanto, continuou recebendo faturas no 

mês de abril e maio, restando evidente que a reclamada não providenciou 

o cancelamento solicitado. A Reclamada na contestação aduz que a 

autora não esta sendo cobrada indevidamente, tendo em vista que não 

registrou protocolos de cancelamentos, devendo a inicial ser julgada 

improcedente. Pois bem, em que pese as alegações da reclamada, verifico 

que a parte autora apresenta protocolos de atendimento, sendo que a ré 

não apresenta nenhum documento, como extrato de ligações/uso do 

plano, para comprovar que a mesma estaria devidamente utilizando os 

serviços. Sendo assim, entendo que a cobrança referente aos meses de 

abril e maio de 2017 são indevidas, vez que a autora não estava mais 

utilizando os serviços da ré, bem como havia solicitado o cancelamento 

conforme número de protocolo informado. 3.2 DO DANO MORAL No que 

tange ao pedido de reparação à titulo de Dano Moral, entendo que a 

conduta da Reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse 

passível de indenização, posto que as cobranças indevidas geram 

aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a 

relação de consumo e confiança entre a promovente e a promovida. O art. 

14 do Código de Defesa do Consumidor disciplina a responsabilidade do 

fornecedor pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, sendo que a única forma de afastá-la é provando-se que 

inexiste o defeito ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, prova essa que não foi feita no caso ora sub judice. RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. 

COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO, CUJO 

DÉBITO ERA DESCONTADO DIRETO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Não há 

que se falar em ilegitimidade passiva da ré, pois, ainda que seja o 

empregador quem realize o débito em folha de pagamento, os valores 

cobrados na fatura são lançados pela própria requerida, a qual recebe os 

valores descontados do contracheque do autor. Portanto, sendo ela a 

prestadora dos serviços, evidenciada está a sua responsabilidade pelos 

danos causados ao consumidor. Restou evidenciado nos autos que o 

autor teve incluído em sua fatura de cartão de crédito valores de compras 

que alega não ter feito. Diante da contestação dos valores lançados na 

fatura, era ônus da demandada demonstrar minimamente a origem dos 

lançamentos, prova que não veio aos autos. Ainda que se admita que o 

autor, ao notar os lançamentos indevidos em sua fatura, não tenha 

adotado as medidas de segurança previstas em um contrato de adesão, a 

ré tinha plenas condições de demonstrar, ainda que minimamente, a origem 

de cada lançamento. Somente assim, poderia haver a análise da culpa 

concorrente do consumidor e eventual exclusão de responsabilidade em 

relação à ré. A ausência de provas a respeito da origem dos débitos 

permite a conclusão que os lançamentos foram indevidos e que, diante do 

pagamento realizado por desconto em folha de pagamento, impõe-se o 

dever de ressarcir os valores cobrados e pagos indevidamente, nos 

termos do art. 42, § único do CDC. Não há que se falar em mero dissabor 

quando uma pessoa tem parte de seu salário descontado indevidamente 

por débitos que não deu origem, comprometendo seu sustento de forma 

considerável. Ainda, a requerida age com descaso e desrespeito com o 

consumidor ao resistir em encontrar uma solução para o impasse, seja no 

âmbito administrativo, seja no âmbito jurídico. O quantum arbitrado a título 

de danos morais, em R$2.500,00, que não comporta minoração, pois 

adequado aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em 

casos análogos. Ademais, é condizente com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mínimo para atingir o caráter 

pedagógico e punitivo. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004814166, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 27/06/2014) Evidente que a cobrança de valores 

indevidos é fato que configura lesão extra-patrimonial, capaz de gerar a 

condenação por dano moral. Constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o que imperioso o atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida , bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, 

a Reclamada TELEFONICA BRASIL S/A a pagar a quantia de R$4.000,00 

(quatro mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante IONIDES MARIA DA SILVA valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 
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publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da 

presente sentença, DECLARO indevida as cobranças das faturas do mês 

de abril e maio (2017) em discussão neste processo. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IONIDES MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1001121-61.2017.811.0004 Pólo Ativo: IONIDES MARIA DA 

SILVA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE DECLARATORIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde a parte 

autora aduz em resumo que possuía um plano de telefonia da reclamada 

onde deveria ser cancelado com um ano, após a fidelidade, no entanto a 

autora necessitou solicitar o cancelamento em março de 2017, vez que 

não utiliza mais os serviços, no entanto, continuou recebendo faturas no 

mês de abril e maio, restando evidente que a reclamada não providenciou 

o cancelamento solicitado. A Reclamada na contestação aduz que a 

autora não esta sendo cobrada indevidamente, tendo em vista que não 

registrou protocolos de cancelamentos, devendo a inicial ser julgada 

improcedente. Pois bem, em que pese as alegações da reclamada, verifico 

que a parte autora apresenta protocolos de atendimento, sendo que a ré 

não apresenta nenhum documento, como extrato de ligações/uso do 

plano, para comprovar que a mesma estaria devidamente utilizando os 

serviços. Sendo assim, entendo que a cobrança referente aos meses de 

abril e maio de 2017 são indevidas, vez que a autora não estava mais 

utilizando os serviços da ré, bem como havia solicitado o cancelamento 

conforme número de protocolo informado. 3.2 DO DANO MORAL No que 

tange ao pedido de reparação à titulo de Dano Moral, entendo que a 

conduta da Reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse 

passível de indenização, posto que as cobranças indevidas geram 

aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a 

relação de consumo e confiança entre a promovente e a promovida. O art. 

14 do Código de Defesa do Consumidor disciplina a responsabilidade do 

fornecedor pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, sendo que a única forma de afastá-la é provando-se que 

inexiste o defeito ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, prova essa que não foi feita no caso ora sub judice. RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. 

COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO, CUJO 

DÉBITO ERA DESCONTADO DIRETO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Não há 

que se falar em ilegitimidade passiva da ré, pois, ainda que seja o 

empregador quem realize o débito em folha de pagamento, os valores 

cobrados na fatura são lançados pela própria requerida, a qual recebe os 

valores descontados do contracheque do autor. Portanto, sendo ela a 

prestadora dos serviços, evidenciada está a sua responsabilidade pelos 

danos causados ao consumidor. Restou evidenciado nos autos que o 

autor teve incluído em sua fatura de cartão de crédito valores de compras 

que alega não ter feito. Diante da contestação dos valores lançados na 

fatura, era ônus da demandada demonstrar minimamente a origem dos 

lançamentos, prova que não veio aos autos. Ainda que se admita que o 

autor, ao notar os lançamentos indevidos em sua fatura, não tenha 

adotado as medidas de segurança previstas em um contrato de adesão, a 

ré tinha plenas condições de demonstrar, ainda que minimamente, a origem 

de cada lançamento. Somente assim, poderia haver a análise da culpa 

concorrente do consumidor e eventual exclusão de responsabilidade em 

relação à ré. A ausência de provas a respeito da origem dos débitos 

permite a conclusão que os lançamentos foram indevidos e que, diante do 

pagamento realizado por desconto em folha de pagamento, impõe-se o 

dever de ressarcir os valores cobrados e pagos indevidamente, nos 

termos do art. 42, § único do CDC. Não há que se falar em mero dissabor 

quando uma pessoa tem parte de seu salário descontado indevidamente 

por débitos que não deu origem, comprometendo seu sustento de forma 

considerável. Ainda, a requerida age com descaso e desrespeito com o 

consumidor ao resistir em encontrar uma solução para o impasse, seja no 

âmbito administrativo, seja no âmbito jurídico. O quantum arbitrado a título 

de danos morais, em R$2.500,00, que não comporta minoração, pois 

adequado aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em 

casos análogos. Ademais, é condizente com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mínimo para atingir o caráter 

pedagógico e punitivo. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004814166, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 27/06/2014) Evidente que a cobrança de valores 

indevidos é fato que configura lesão extra-patrimonial, capaz de gerar a 

condenação por dano moral. Constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o que imperioso o atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida , bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, 

a Reclamada TELEFONICA BRASIL S/A a pagar a quantia de R$4.000,00 

(quatro mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante IONIDES MARIA DA SILVA valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da 

presente sentença, DECLARO indevida as cobranças das faturas do mês 

de abril e maio (2017) em discussão neste processo. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002232-80.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FERNANDES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON VEICULOS (REQUERIDO)

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - MT0019199A-O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

23/03/2018 Hora: 14:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FELIPE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). Em contestação a requerida, em síntese, alega 

que não houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou 

materiais. Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 23 de Novembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FELIPE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). Em contestação a requerida, em síntese, alega 

que não houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou 

materiais. Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 
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DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 23 de Novembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000389-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDECI JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). Em contestação a requerida, em síntese, alega 

que não houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou 

materiais. Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 23 de Novembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000389-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDECI JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 
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descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). Em contestação a requerida, em síntese, alega 

que não houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou 

materiais. Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 23 de Novembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ADRIANO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON ADRIANO MACHADO OAB - MT0017542A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ROBSON ADRIANO MACHADO - MT0017542A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 06/03/2018 Hora: 12:40 (Horario de MT) , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002238-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ROSSI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CLAUDINO BORTOLANZA - MT0021716A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 23/03/2018 

Hora: 16:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000388-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEIVA RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). Em contestação a requerida, em síntese, alega 

que não houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou 

materiais. Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 
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PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 23 de Novembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000388-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEIVA RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). Em contestação a requerida, em síntese, alega 

que não houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou 

materiais. Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 23 de Novembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002259-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILIS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CLAUDINO BORTOLANZA - MT0021716A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 26/03/2018 

Hora: 14:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010589-61.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FELIZARDO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010589-61.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FELIZARDO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 
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crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001299-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON MOREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

05/03/2018 Hora: 12:00 ,/MT sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001300-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELUISIO JORGE DE MELO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia : 

07/03/2018 Hora: 08:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001301-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

09/03/2018 Hora: 12:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000871-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - GO0043919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(s)/sua(s) advogado(a)(s) 

RAFAEL FERREIRA DA SILVA - GO0043919A e SIMIRAMY BUENO DE 

CASTRO - MT0005880S, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 06/03/2018 Hora: 17:00, sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001320-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA LELIS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

12/03/2018 Hora: 12:0/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001310-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARACILIO ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIO DIAS FERREIRA - MT0014548A-O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 07/03/2018 

Hora: 12:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001321-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE NATALIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

13/03/2018 Hora: 08:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001322-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDETH MOREIRA BELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

13/03/2018 Hora: 13:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001323-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON SANTANA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

14/03/2018 Hora: 08:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 8012277-58.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NAZARETH ESTEVES GALVAO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0014005A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDALVA CORREIA DE LIMA (EMBARGADO)

HELOYZA VALENTINA ESTEVES DOS PASSOS (EMBARGADO)
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CLAUDIA SUZANA ESTEVES GALVAO (EMBARGADO)

 

Autos nº 8012277-58.2016.811.0004 Pólo Ativo: MARIA NAZARETH 

ESTEVES GALVAO Pólo Passivo: LINDALVA CORREIA DE LIMA e outros 

(2) Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3.MERITO Trata-se de 

Embargos de Terceiro opostos por MARIA NAZARETH ESTEVES GALVAO 

em desfavor de LINDALVA CORREIA DE LIMA e outros (2), requerendo a 

anulação da penhora efetivada sobre valores constrito judicialmente nos 

autos 8011175-06.2013.811.0004. Verifico que a questão de competência 

para julgamento do presente embargos, já foi definida na decisão, de modo 

que citada as reclamada e não havendo manifestação, entendo que a 

liminar deve ser mantida, julgando-se procedente a presente ação. Ante o 

exposto, SUGIRO PROCEDENCIA dos presentes embargos de terceiro, o 

que faço para manter a liminar provisoriamente deferida, tonando seus 

efeitos definitivos. E, em consequência, extingo o presente processo, com 

julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil Transitada em julgado, junte-se copia desta sentença aos 

autos principais. Sem custas e sem honorários, conforme artigo 55 da Lei 

no 9.099/95. Prossiga-se com a execução. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA ÁVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001324-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIELTH ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

14/03/2018 Hora: 13:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001325-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE MIRANDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

16/03/2018 Hora: 12:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012843-07.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA BARROS DA SILVA (EXECUTADO)

 

1- Mediante acordo entabulado entre as partes e juntados aos autos, nos 

termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, caput, do CPC, 

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes, para todos 

os efeitos legais e de direito, e, por conseguinte, suspendo o processo de 

execução nos termos do art. 921, V e 922 do Código de Processo Civil, 

para que a parte executada cumpra voluntariamente a obrigação. 2. 

Decorrido o prazo do parcelamento, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do cumprimento integral do valor devido, 

sob pena de extinção do feito pelo pagamento. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001326-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIO DIAS FERREIRA - MT0014548A-O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 07/03/2018 

Hora: 12:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002043-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE RODRIGUES FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DE ALMEIDA COUTO (REQUERIDO)

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Convém destacar que a liberdade de informação 

é um direito constitucionalmente garantido, mas que deve estar atenta ao 

dever de veracidade dos fatos, já que a falsidade dos dados divulgados 

tem o condão de manipular os cidadãos em vez de formar a opinião 

pública. Destarte, em análise de cognição sumária, sem qualquer 

precipitação de mérito, compreendo que no caso vertente a probabilidade 

do direito não está presente, já que as informações divulgadas naquela 

oportunidade eram, em tese, verdadeiras e fidedignas. Com efeito, 

registre-se que a diligência que se deve exigir da imprensa, de verificar a 

informação antes de divulgá-la, não pode chegar ao ponto de que notícias 

não possam ser veiculadas até que haja certeza plena e absoluta da sua 

veracidade. Aliás, ao verificar o conteúdo da notícia, observo que não há 

nenhum sensacionalismo ou mesmo intromissão na privacidade da parte 

autora, eis porque, outro caminho não resta senão o indeferimento da 

tutela anelada. 3. No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente 

cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 
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ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4. Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5. No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6. Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7. Frente ao 

exposto e por tudo mais que dos autos constam, INDEFIRO o pedido da 

parte autora de tutela provisória, tendo em vista que dos documentos 

carreados aos autos não ficou evidenciado o periculum in mora e o fumus 

boni iuris. 8. Proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de 

conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12. Expeça-se o necessário. 

13. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001327-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HELI ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

19/03/2018 Hora: 12:00 /MT, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002043-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE RODRIGUES FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DE ALMEIDA COUTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) JUNIO 

CESAR COELHO DA SILVA - MT0019199A-O, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 02/03/2018 Hora: 15:40 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001328-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia : 

20/03/2018 Hora: 08:00 /mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002065-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

INIVALDO FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, a concessão da tutela 

provisória em análise de cognição sumária fere o princípio do devido 

processo legal, do contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a 

satisfação da pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à 

parte contrária, descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na 

demora. De bom alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à 

categoria de norma fundamental pelo código de processo civil e, portanto, 

devem ser seguidos, posto que os princípios são verdadeiros mandados 

de otimização, ou seja, no momento de decidir o julgador deve aplica-los 

ao caso concreto fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e 

jurígenas trazidas à baila. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 
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1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7. Frente ao 

exposto, com fulcro na inteligência extraída do art. 300, do CPC, INDEFIRO 

o pedido do promovente de tutela provisória, tendo em vista que dos 

documentos carreados aos autos não ficou evidenciado o periculum in 

mora e o fumus boni iuris. 8. DEFIRO a parte autora os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 9. Proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

14. Expeça-se o necessário. 15. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002065-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

INIVALDO FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) IZADORA 

LOPES NOGUEIRA REIS - MT0021035A, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 05/03/2018 Hora: 16:00, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001329-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRANY SANTOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIO DIAS FERREIRA - MT0014548A-O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 07/03/2018 

Hora: 12:40 /mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001330-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

20/03/2018 Hora: 13:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012583-27.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GOMES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0022280A (ADVOGADO)

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

Após compulsar detidamente os autos, reputo necessária audiência de 

instrução e julgamento, pois a lide prende-se a questões fáticas não 

demonstráveis pela via documental e que estão a exigir dilação probatória. 

Assim, não se faz possível o julgamento antecipado da lide. Posto isto, 

determino seja designada audiência de instrução e julgamento de acordo 

com a pauta do Juiz Leigo. Intimem-se as partes, cientificando-as de que 

deverão comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 

03 (três) testemunhas, bem como de que, caso queiram que essas sejam 

intimadas por este Juízo, deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIO FRANCISCO LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - GO0043919A (ADVOGADO)

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000673-88.2017.811.0004 Pólo Ativo: JUCELIO FRANCISCO 

LINO Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde suscita a parte autora 

em resumo que possui uma linha pré-paga de telefonia da reclamada, e 

que possui um plano de R$0,99 centavos diários para acesso a internet, 

no entanto, o serviço não esta sendo disponibilizado, porém o valor 

continua sendo cobrado, incorrendo em falha na prestação do serviço. Na 

contestação, a reclamada impugna genericamente as alegações iniciais, 

aduzindo que não houve falha na prestação do serviço, requerendo a 

improcedência da inicial. Pois bem, entendo em que pese as alegações da 

ré, a parte autora comprova a falha na prestação do serviço diante dos 

inúmeros protocolos apresentados. Assim, diante do constrangimento 
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vivenciados pelo mesmo, causado pela má prestação de serviços da 

empresa reclamada, reputa-se evidenciado o dano moral a ser indenizado. 

Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal 

artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, o que faço 

para. a) CONDENAR a parte Reclamada TELEFONICA BRASIL S/A a pagar 

a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de indenização por 

danos morais ao Reclamante JUCELIO FRANCISCO LINO, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIO FRANCISCO LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - GO0043919A (ADVOGADO)

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000673-88.2017.811.0004 Pólo Ativo: JUCELIO FRANCISCO 

LINO Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde suscita a parte autora 

em resumo que possui uma linha pré-paga de telefonia da reclamada, e 

que possui um plano de R$0,99 centavos diários para acesso a internet, 

no entanto, o serviço não esta sendo disponibilizado, porém o valor 

continua sendo cobrado, incorrendo em falha na prestação do serviço. Na 

contestação, a reclamada impugna genericamente as alegações iniciais, 

aduzindo que não houve falha na prestação do serviço, requerendo a 

improcedência da inicial. Pois bem, entendo em que pese as alegações da 

ré, a parte autora comprova a falha na prestação do serviço diante dos 

inúmeros protocolos apresentados. Assim, diante do constrangimento 

vivenciados pelo mesmo, causado pela má prestação de serviços da 

empresa reclamada, reputa-se evidenciado o dano moral a ser indenizado. 

Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal 

artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, o que faço 

para. a) CONDENAR a parte Reclamada TELEFONICA BRASIL S/A a pagar 

a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de indenização por 

danos morais ao Reclamante JUCELIO FRANCISCO LINO, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001331-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia : 

21/03/2018 Hora: 08:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILVES FURTADO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR OAB - SP160493 (ADVOGADO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001706-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JAKSON VIEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT0014184A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - 

MT0014184A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 07/03/2018 Hora: 17:00 (Horario de MT) , sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001333-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSANDRE ROCHA DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIO DIAS FERREIRA - MT0014548A-O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia: 12/03/2018 

Hora: 17:00 , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002096-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVALDA PEREIRA DE RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, a concessão da tutela 

provisória em análise de cognição sumária fere o princípio do devido 

processo legal, do contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a 

satisfação da pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à 

parte contrária, descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na 

demora. De bom alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à 

categoria de norma fundamental pelo código de processo civil e, portanto, 

devem ser seguidos, posto que os princípios são verdadeiros mandados 

de otimização, ou seja, no momento de decidir o julgador deve aplica-los 

ao caso concreto fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e 

jurígenas trazidas à baila. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 
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divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7. Frente ao 

exposto, INDEFIRO o pedido do promovente, de tutela provisória, tendo em 

vista que dos documentos carreados aos autos não ficou evidenciado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris. 8. Proceda à citação pessoal da 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

13. Expeça-se o necessário. 14. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001334-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

23/03/2018 Hora: 12:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA LIMA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH OAB - MT23177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

 

Autos n.º 1000146-39.2017.811.0004 Pólo Ativo: SERGIO OLIVEIRA 

MOURA Pólo Passivo: CALCENTER CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA 

Vistos, etc. 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2.FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil(2016). 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 
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aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde em resumo, aduz a parte autora que 

adquiriu produtos na Reclamada, a serem pagos em quatro parcelas, no 

entanto, indevidamente foram lançadas em seis, a autora buscou todos os 

meios de resolver a situação, inclusive com duas audiências no PROCON, 

no entanto a reclamada ainda efetuou a cobrança da quantia de 24,95 

indevidamente. Na contestação, a parte Reclamada alega em resumo, que 

a autora contratou pactuou as parcelas da forma cobrada, não havendo 

falha na prestação do serviço. Com efeito, a regra do Código de Processo 

Civil estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Assim, verifico que a parte autora, apesar de apresentar nota fiscal 

parcialmente ilegível, é possível verificar que realizou a compra em 

questão, em quatro parcelas, sendo indevida a atitude da reclamada em 

alterar a forma de pagamento da autora, cobrando valores excessivos e 

diversos do pactuado. Temos por regra, que a responsabilidade pelas 

vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente 

ou disponibiliza os seus produtos. De efeito, à hipótese em testilha 

aplicam-se as disposições da Lei Consumerista, comparecendo a 

Reclamada como fornecedora de serviços e a Reclamante como 

consumidora final. O artigo 14, do CDC, preceitua que: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre a sua fruição e riscos.” ( grifei e negritei). Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para 

que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e pelo 

fato de não ter se desincumbido de tal ônus, será responsabilizado pelos 

danos causados ao Reclamante. Quanto ao dano material entendo devida 

a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, que perfazem 

o total de R$49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos). 3.1. DANO 

MORAL Ressalte-se que, para a caracterização do dano moral, por se 

tratar de algo imaterial, conquanto se encontra ínsito na própria ofensa, 

desnecessária a prova de prejuízo, pois possui natureza compensatória, 

atenuando de maneira indireta as conseqüências da conduta praticada 

pela Reclamada, afigurando-se inviável a exigência da prova do efetivo 

dano, pois isso decorre do próprio fato, de acordo com as regras de 

experiência comum. Isso porque se trata de hipótese de dano moral in re 

ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes 

evidenciados pelas circunstâncias do fato. É pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Quanto ao valor a ser arbitrado na 

indenização por danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não 

haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 

Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e negritei). 

Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a titulo de reparação moral, considerando que a empresa 

é atuante no comércio local e satisfazendo o caráter reparatório. 4. 

DISPOSITIVO: Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, SUGIRO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR a reclamada CALCENTER 

CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA ao pagamento da quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), à título de dano moral, à parte autora RAIMUNDA 

LIMA TEIXEIRA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(362 STJ). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA LIMA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH OAB - MT23177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

 

Autos n.º 1000146-39.2017.811.0004 Pólo Ativo: SERGIO OLIVEIRA 

MOURA Pólo Passivo: CALCENTER CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA 

Vistos, etc. 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2.FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil(2016). 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde em resumo, aduz a parte autora que 

adquiriu produtos na Reclamada, a serem pagos em quatro parcelas, no 

entanto, indevidamente foram lançadas em seis, a autora buscou todos os 

meios de resolver a situação, inclusive com duas audiências no PROCON, 

no entanto a reclamada ainda efetuou a cobrança da quantia de 24,95 

indevidamente. Na contestação, a parte Reclamada alega em resumo, que 

a autora contratou pactuou as parcelas da forma cobrada, não havendo 

falha na prestação do serviço. Com efeito, a regra do Código de Processo 

Civil estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Assim, verifico que a parte autora, apesar de apresentar nota fiscal 

parcialmente ilegível, é possível verificar que realizou a compra em 

questão, em quatro parcelas, sendo indevida a atitude da reclamada em 

alterar a forma de pagamento da autora, cobrando valores excessivos e 

diversos do pactuado. Temos por regra, que a responsabilidade pelas 

vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente 

ou disponibiliza os seus produtos. De efeito, à hipótese em testilha 

aplicam-se as disposições da Lei Consumerista, comparecendo a 

Reclamada como fornecedora de serviços e a Reclamante como 

consumidora final. O artigo 14, do CDC, preceitua que: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre a sua fruição e riscos.” ( grifei e negritei). Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para 
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que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e pelo 

fato de não ter se desincumbido de tal ônus, será responsabilizado pelos 

danos causados ao Reclamante. Quanto ao dano material entendo devida 

a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, que perfazem 

o total de R$49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos). 3.1. DANO 

MORAL Ressalte-se que, para a caracterização do dano moral, por se 

tratar de algo imaterial, conquanto se encontra ínsito na própria ofensa, 

desnecessária a prova de prejuízo, pois possui natureza compensatória, 

atenuando de maneira indireta as conseqüências da conduta praticada 

pela Reclamada, afigurando-se inviável a exigência da prova do efetivo 

dano, pois isso decorre do próprio fato, de acordo com as regras de 

experiência comum. Isso porque se trata de hipótese de dano moral in re 

ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes 

evidenciados pelas circunstâncias do fato. É pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Quanto ao valor a ser arbitrado na 

indenização por danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não 

haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 

Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e negritei). 

Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a titulo de reparação moral, considerando que a empresa 

é atuante no comércio local e satisfazendo o caráter reparatório. 4. 

DISPOSITIVO: Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, SUGIRO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR a reclamada CALCENTER 

CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA ao pagamento da quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), à título de dano moral, à parte autora RAIMUNDA 

LIMA TEIXEIRA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(362 STJ). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001335-52.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HEDISWEY ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

26/03/2018 Hora: 12:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001336-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALICKSON BELO GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

27/03/2018 Hora: 08:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001083-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DUZELINA BENTO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - GO0043919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1001083-49.2017.811.0004 Pólo Ativo: DUZELINA BENTO DA 

CRUZ Pólo Passivo: OI S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a autora em 

resumo, que recebeu cobranças da reclamada indevidas, visto que em 

sentença de processo anterior já foi declarada a ilegitimidade da 

cobrança, e indevidamente a reclamada lançou novamente o nome da 

parte autora nos órgãos de proteção. Na contestação, a reclamada alega 

litispendência, e no mérito que as cobranças foram devidas, oriundas de 

serviços contratados, pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, 

em analise aos documentos constantes no processo, verifico que a 

reclamada deixa de apresentar contrato que comprova a origem da divida. 

E certo que a cobrança novamente por serviços já declarados ilegítimos 

configura novo abalo moral. Assim, evidente que as cobranças foram 

indevidas. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. 3.2. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de 

reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a Promovida. Entendo que o fato da parte 

autora apesar de ter demandado de forma administrativa, não ter seu 

problema resolvido, necessitando ingressar de forma judicial, incorre em 

abalo moral, ainda que seu nome não tenha sido negativado. Portanto, 

restou-se comprovada a responsabilidade na conduta da reclamada, pois 

no sistema do C.D.C., é dever e risco profissional do fornecedor de 

serviços agir corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas 

imperativas. Entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 
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apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo, prudência, razoabilidade e severidade. A respeito do valor 

da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é 

no sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do 

dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo 

assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, 

desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível 

com a situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio 

Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria de 

responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). 

(grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). 5. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela para: a) CONDENAR, as Reclamadas OI 

S.A., a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados a Reclamante DUZELINA 

BENTO DA CRUZ, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(362 STJ) . b) Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a cobrança em discussão neste processo. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001083-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DUZELINA BENTO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - GO0043919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1001083-49.2017.811.0004 Pólo Ativo: DUZELINA BENTO DA 

CRUZ Pólo Passivo: OI S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a autora em 

resumo, que recebeu cobranças da reclamada indevidas, visto que em 

sentença de processo anterior já foi declarada a ilegitimidade da 

cobrança, e indevidamente a reclamada lançou novamente o nome da 

parte autora nos órgãos de proteção. Na contestação, a reclamada alega 

litispendência, e no mérito que as cobranças foram devidas, oriundas de 

serviços contratados, pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, 

em analise aos documentos constantes no processo, verifico que a 

reclamada deixa de apresentar contrato que comprova a origem da divida. 

E certo que a cobrança novamente por serviços já declarados ilegítimos 

configura novo abalo moral. Assim, evidente que as cobranças foram 

indevidas. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. 3.2. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de 

reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a Promovida. Entendo que o fato da parte 

autora apesar de ter demandado de forma administrativa, não ter seu 

problema resolvido, necessitando ingressar de forma judicial, incorre em 

abalo moral, ainda que seu nome não tenha sido negativado. Portanto, 

restou-se comprovada a responsabilidade na conduta da reclamada, pois 

no sistema do C.D.C., é dever e risco profissional do fornecedor de 

serviços agir corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas 

imperativas. Entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo, prudência, razoabilidade e severidade. A respeito do valor 

da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é 

no sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do 

dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo 

assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, 

desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível 

com a situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio 

Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria de 

responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). 

(grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). 5. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela para: a) CONDENAR, as Reclamadas OI 

S.A., a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados a Reclamante DUZELINA 

BENTO DA CRUZ, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(362 STJ) . b) Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a cobrança em discussão neste processo. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-44.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO EVANGELISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)
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Autos nº 1000178-44.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARCIO EVANGELISTA 

DE LIMA Pólo Passivo: OI S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou qualquer 

serviço com a Reclamada. Na contestação a Reclamada impugna 

genericamente as alegações iniciais, aduzindo que inexiste dever de 

indenizar, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem da divida. Destarte, conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, visto que a parte autora comprova a quitação do contrato. No 

que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, transcrevo a 

seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições, inclusive anterior a presente, e sendo que somente no 

caso daquela ser ilegítima caberá indenização moral. Tal fato deve ser 

levado em apreço, haja vista que não há como se aplicar a Súmula 385 do 

STJ, porquanto as inscrições não se reputam legítimas, impedindo a 

indenização, posto que não é de conhecimento deste Juízo o julgamento 

de nenhum processo mencionado acima ratificando se devida ou não as 

outras inscrições. Nesse sentido: RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. 

DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL 

ESTADUAL E A SÚMULA 385/STJ. AUSÊNCIA DE SILIMITUDE ENTRE AS 

HIPÓTESES. 1. A Súmula 385/STJ foi editada a partir de precedentes que 

reputavam indevida a inscrição do nome do devedor em cadastros de 

inadimplentes, na hipótese em que: (i) não há questionamento do débito, 

mas mera alegação de falta de prévia notificação; (ii) há, anteriormente, 

outros apontamentos legítimos em nome do devedor. 2. No caso concreto 

há apenas um apontamento anterior e o devedor questiona ambos em 

juízo, alegando inexistência do débito. Assim, a controvérsia se encontra 

fora do âmbito da Súmula 385/STJ. 3. Reclamação não conhecida. 

RECLAMAÇÃO Nº 4.574 - MG (2010/0143529-7). Sendo que a maneira 

correta para pleitear a indenização nesse tipo de situação, seria o 

ingresso de uma única ação com todas as empresas no pólo passivo, 

visto que declarar conexão nessa fase processual, acarretaria na 

extinção sem análise de mérito, em decorrência do limite do teto do valor 

da causa do Juizado Especial. Nesse sentido, o entendimento é para 

conceder dano moral somente na primeira negativação indevida, ou mitigar 

os valores a fim de evitar enriquecimento indevido: CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. 

EXISTÊNCIA DE VÁRIAS NEGATIVAÇÕES. TODAS QUESTIONADAS 

JUDICIALMENTE. HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DISJUNTIVA. DANO MORAL ÚNICO. VALOR. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Antes de enviar o nome do 

consumidor aos órgãos de restrição ao crédito, a empresa deve tomar as 

cautelas necessárias para evitar inscrições indevidas, respondendo por 

dano moral quando assim não age. É devida indenização quando a 

empresa efetua negócio com fraudador que se fez passar pelo 

consumidor, deixando de honrar o negócio efetuado, motivando a 

inscrição irregular. Reduz-se o valor da indenização de R$ 5.000,00 para 

R$ 1.000,00 para evitar o enriquecimento ilícito da parte quando se verifica 

que, em razão de situação semelhante, o autor sofreu negativação por 

parte de outras empresas e já recebeu várias indenizações. (TJ-RO - RI: 

10033650720108220002 RO 1003365-07.2010.822.0002, Relator: Juiz 

Marcelo Tramontini, Data de Julgamento: 11/11/2011, Turma Recursal - 

Porto Velho, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 

22/11/2011.) Com efeito, a fim de evitar o enriquecimento indevido da parte 

autora, e considerando que o dano moral está configurado desde a 

primeira negativação indevida, forçoso reconhecer que somente naquela 

ação caberá a análise do dano moral, resguardado o direito de nulidade do 

débito em discussão nesse processo. Importante ressaltar, que caberia a 

parte autora ter ingressado somente com uma ação constando no pólo 

passivo todas as Reclamadas, para analise do abalo moral em decorrência 

da negativação indevida. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR 

inexistência dos débitos em discussão neste processo, bem como a 

relação jurídica entre as partes. SUGIRO improcedência dos pedidos de 

danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO EVANGELISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000178-44.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARCIO EVANGELISTA 

DE LIMA Pólo Passivo: OI S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou qualquer 

serviço com a Reclamada. Na contestação a Reclamada impugna 

genericamente as alegações iniciais, aduzindo que inexiste dever de 

indenizar, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem da divida. Destarte, conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, visto que a parte autora comprova a quitação do contrato. No 

que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, transcrevo a 

seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições, inclusive anterior a presente, e sendo que somente no 

caso daquela ser ilegítima caberá indenização moral. Tal fato deve ser 

levado em apreço, haja vista que não há como se aplicar a Súmula 385 do 

STJ, porquanto as inscrições não se reputam legítimas, impedindo a 

indenização, posto que não é de conhecimento deste Juízo o julgamento 

de nenhum processo mencionado acima ratificando se devida ou não as 

outras inscrições. Nesse sentido: RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. 

DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL 

ESTADUAL E A SÚMULA 385/STJ. AUSÊNCIA DE SILIMITUDE ENTRE AS 

HIPÓTESES. 1. A Súmula 385/STJ foi editada a partir de precedentes que 

reputavam indevida a inscrição do nome do devedor em cadastros de 

inadimplentes, na hipótese em que: (i) não há questionamento do débito, 

mas mera alegação de falta de prévia notificação; (ii) há, anteriormente, 

outros apontamentos legítimos em nome do devedor. 2. No caso concreto 

há apenas um apontamento anterior e o devedor questiona ambos em 

juízo, alegando inexistência do débito. Assim, a controvérsia se encontra 

fora do âmbito da Súmula 385/STJ. 3. Reclamação não conhecida. 

RECLAMAÇÃO Nº 4.574 - MG (2010/0143529-7). Sendo que a maneira 

correta para pleitear a indenização nesse tipo de situação, seria o 

ingresso de uma única ação com todas as empresas no pólo passivo, 

visto que declarar conexão nessa fase processual, acarretaria na 

extinção sem análise de mérito, em decorrência do limite do teto do valor 

da causa do Juizado Especial. Nesse sentido, o entendimento é para 

conceder dano moral somente na primeira negativação indevida, ou mitigar 

os valores a fim de evitar enriquecimento indevido: CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. 

EXISTÊNCIA DE VÁRIAS NEGATIVAÇÕES. TODAS QUESTIONADAS 

JUDICIALMENTE. HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DISJUNTIVA. DANO MORAL ÚNICO. VALOR. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Antes de enviar o nome do 

consumidor aos órgãos de restrição ao crédito, a empresa deve tomar as 

cautelas necessárias para evitar inscrições indevidas, respondendo por 

dano moral quando assim não age. É devida indenização quando a 

empresa efetua negócio com fraudador que se fez passar pelo 

consumidor, deixando de honrar o negócio efetuado, motivando a 

inscrição irregular. Reduz-se o valor da indenização de R$ 5.000,00 para 

R$ 1.000,00 para evitar o enriquecimento ilícito da parte quando se verifica 

que, em razão de situação semelhante, o autor sofreu negativação por 

parte de outras empresas e já recebeu várias indenizações. (TJ-RO - RI: 

10033650720108220002 RO 1003365-07.2010.822.0002, Relator: Juiz 

Marcelo Tramontini, Data de Julgamento: 11/11/2011, Turma Recursal - 

Porto Velho, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 

22/11/2011.) Com efeito, a fim de evitar o enriquecimento indevido da parte 

autora, e considerando que o dano moral está configurado desde a 

primeira negativação indevida, forçoso reconhecer que somente naquela 

ação caberá a análise do dano moral, resguardado o direito de nulidade do 

débito em discussão nesse processo. Importante ressaltar, que caberia a 

parte autora ter ingressado somente com uma ação constando no pólo 

passivo todas as Reclamadas, para analise do abalo moral em decorrência 

da negativação indevida. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR 

inexistência dos débitos em discussão neste processo, bem como a 

relação jurídica entre as partes. SUGIRO improcedência dos pedidos de 

danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001338-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIO DIAS FERREIRA - MT0014548A-O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 13/03/2018 
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Hora: 12:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001337-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDES BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

27/03/2018 Hora: 13:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RIBEIRO LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR RIBEIRO DE JESUS OAB - MT0015269S (ADVOGADO)

JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE OAB - MT16506/O (ADVOGADO)

ISABELLE DE BAPTISTA OAB - MT0019065A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE LIMA JUNIOR OAB - SP317336 (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000311-86.2017.811.0004 Pólo Ativo: FERNANDO RIBEIRO LINO 

Pólo Passivo: DECOLAR. COM LTDA. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde afirma a parte 

reclamante em resumo que solicitou a compra de passagens e pacotes de 

viagens junto a Reclamada, e que por não haver limite não foi concluída 

sua compra, e após dirigir-se ao banco, automaticamente a compra foi 

concluída, e após solicitar o cancelamento, alegaram que o valor pago 

seria restituído, o que não ocorreu, pugnando pela restituição da quantia 

de R$4.000,00 (quatro mil reais). A Reclamada na contestação, alega 

ilegitimidade passiva, sob argumento que é apenas uma plataforma não 

tem relação com a compra do autor. No entanto, verifico que o autor 

comprova que as faturas do cartão constam o nome da reclamada, não 

havendo que se falar em ilegitimidade. Ainda pelos e-mails apresentados 

pelo autor, resta evidente o cancelamento da compra, não havendo prova 

da devolução do valor pago. Assim, entendo devido a restituição da 

quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de dano material. 3.1 

DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano 

moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral a 

Reclamante, abalo esse passível de indenização. Dispõe o Código Civil 

Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Destaco que, ao contrário do 

asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo 

moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, 

a Reclamada DECOLAR. COM LTDA.. a pagar a quantia de R$4.000,00 

(quatro mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante FERNANDO RIBEIRO LINO, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento da 

quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) ao autor, a titulo de dano material, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir do pedido de cancelamento (Súmula 54 STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RIBEIRO LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR RIBEIRO DE JESUS OAB - MT0015269S (ADVOGADO)

JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE OAB - MT16506/O (ADVOGADO)

ISABELLE DE BAPTISTA OAB - MT0019065A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE LIMA JUNIOR OAB - SP317336 (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000311-86.2017.811.0004 Pólo Ativo: FERNANDO RIBEIRO LINO 

Pólo Passivo: DECOLAR. COM LTDA. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 566 de 1523



aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde afirma a parte 

reclamante em resumo que solicitou a compra de passagens e pacotes de 

viagens junto a Reclamada, e que por não haver limite não foi concluída 

sua compra, e após dirigir-se ao banco, automaticamente a compra foi 

concluída, e após solicitar o cancelamento, alegaram que o valor pago 

seria restituído, o que não ocorreu, pugnando pela restituição da quantia 

de R$4.000,00 (quatro mil reais). A Reclamada na contestação, alega 

ilegitimidade passiva, sob argumento que é apenas uma plataforma não 

tem relação com a compra do autor. No entanto, verifico que o autor 

comprova que as faturas do cartão constam o nome da reclamada, não 

havendo que se falar em ilegitimidade. Ainda pelos e-mails apresentados 

pelo autor, resta evidente o cancelamento da compra, não havendo prova 

da devolução do valor pago. Assim, entendo devido a restituição da 

quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de dano material. 3.1 

DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano 

moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral a 

Reclamante, abalo esse passível de indenização. Dispõe o Código Civil 

Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Destaco que, ao contrário do 

asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo 

moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, 

a Reclamada DECOLAR. COM LTDA.. a pagar a quantia de R$4.000,00 

(quatro mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante FERNANDO RIBEIRO LINO, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento da 

quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) ao autor, a titulo de dano material, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir do pedido de cancelamento (Súmula 54 STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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MARIA ARRAIS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia : 

28/03/2018 Hora: 08:00 /mt, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.
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Autos n.º 1000127-33.2017.811.0004 Pólo Ativo: NILVANIA RODRIGUES 

NOLETO LIMA Pólo Passivo: BANCO DO BRASIL S/A e BB 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO S/A Vistos, etc. 

1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. 2.FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil(2016). 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde em resumo, aduz a parte autora 

realizou um empréstimo com o banco réu, no entanto quando recebeu a 

sua fatura do cartão visualizou a cobrança de parcelamento no total de 

R$1.015,02 (um mil e quinze reais e dois centavos), e ao buscar 

informação da origem teve conhecimento que foi realizado um seguro 

juntamente com o empréstimo configurando a denominada venda casada. 

Na contestação, o Banco réu aduz que o seguro contratado foi solicitado 

pela própria autora, que somente a taxa e juros são incluídos já na 

contrataram, o seguro é contratado a parte, pugnando pela improcedência 

da inicial. Não houve nos autos comprovação da citação da segunda 

reclamada, e tampouco solicitação para nova citação por parte da autora. 

Assim, considerando que entendo a primeira Reclamada é legitimo para 

responder a presente ação, entendo por excluir a reclamada BB 

Administradora do pólo passivo. Com efeito, a regra do Código de 

Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo 

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

direito. Assim, quanto ao SEGURO informado pela parte autora, foi 

contratado juntamente com o empréstimo, restando indevida as alegações 

do banco réu. E considerando que o seguro não tem relação com o 

empréstimo realizado, verifico a ocorrência da denominada venda casada. 

A “venda casada”, sob esse enfoque, tem como ratio essendi da vedação 
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à proibição imposta ao fornecedor de, utilizando de sua superioridade 

econômica ou técnica, opor-se à liberdade de escolha do consumidor 

entre os produtos e serviços de qualidade satisfatória e preços 

competitivos. Ao fornecedor de produtos ou serviços, consectariamente, 

não é lícito, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento 

de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço 

(art. 39, I do CDC). Sobre o assunto: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. COMPRA DE PRODUTO EM LOJA DA RÉ. ALEGAÇÃO DE 

VENDA CASADA DO PRODUTO DENOMINADO "PRESTAÇÃO SEGURA". 

VEDAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 39, I, DO CDC. Direito à informação 

clara e objetiva, conforme preceituam os arts. 6º, III, e 46, ambos do CDC. 

Falha na prestação do serviço. Caberia à ré provar que a consumidora foi 

plenamente informada a respeito do que foi contratado, principalmente com 

relação aos serviços oferecidos adicionalmente, fato que não ficou 

demonstrado nos autos. Dano moral não configurado. Mero aborrecimento 

da vida cotidiana. Incidência da Súmula nº 75, do TJRJ. Devolução simples 

do valor pago. Inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único do CDC. 

Recurso a que se nega seguimento com fulcro no art. 557, caput, do CPC. 

(TJ-RJ - APL: 00122013520138190205 RJ 0012201-35.2013.8.19.0205, 

Relator: DES. AUGUSTO ALVES MOREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 

24/02/2014, VIGÉSIMA QUINTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 25/03/2014 16:05) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 

SEGURO AO ADQUIRIR PRODUTO EM ESTABELECIMENTO DA RÉ. 

PRÁTICA ABUSIVA DE VENDA CASADA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DA RÉ. 1. A matéria 

devolvida a este Tribunal cinge-se a ocorrência de danos morais e, em 

caso positivo, se a verba indenizatória fixada na sentença deve ser 

reduzida. 2. No caso, verifica-se a presença da chamada "venda casada", 

na medida em que o autor não pretendia a contratação do seguro, mas 

buscava apenas adquirir um aparelho celular no estabelecimento da ré. 3. 

Não há dúvida que a conduta da ré se mostrou abusiva ao impor ao autor 

aquisição de seguro indesejado, violando, portanto, o art. 39, inciso I do 

C.D.C. 4. O dano moral está inserido na própria ofensa, decorrente da 

gravidade do ilícito em si, em face da cobrança de valores incluídos na 

contratação realizada. 5. Quantum fixado em R$ 6.000,00 que comporta 

redução para R$ 3.000,00, a fim de se adequar aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 

03319392920148190001 RJ 0331939-29.2014.8.19.0001, Relator: JDS. 

DES. JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 11/10/2015, 

VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

15/10/2015 00:00) Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas 

e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou 

disponibiliza os seus produtos. De efeito, à hipótese em testilha aplicam-se 

as disposições da Lei Consumerista, comparecendo a Reclamada como 

fornecedora de serviços e a Reclamante como consumidora final. O artigo 

14, do CDC, preceitua que: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

a sua fruição e riscos.” ( grifei e negritei). Como decorrência da 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e pelo fato de não ter 

se desincumbido de tal ônus, será responsabilizado pelos danos 

causados ao Reclamante. Assim, entendo que o valor de R$ 1.015,02 (um 

mil e quinze reais e dois centavos) deve ser restituído a parte autora. 3.1. 

DANO MORAL Ressalte-se que, para a caracterização do dano moral, por 

se tratar de algo imaterial, conquanto se encontra ínsito na própria ofensa, 

desnecessária a prova de prejuízo, pois possui natureza compensatória, 

atenuando de maneira indireta as conseqüências da conduta praticada 

pela Reclamada, afigurando-se inviável a exigência da prova do efetivo 

dano, pois isso decorre do próprio fato, de acordo com as regras de 

experiência comum. Isso porque se trata de hipótese de dano moral in re 

ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes 

evidenciados pelas circunstâncias do fato. É pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. E no caso entendo, que o fato da 

parte autora ter sido submetida à adquirir um seguro que não era de seu 

interesse como condição para comprar o produto, configura dano moral 

passível de indenização. Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização 

por danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e 

repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do 

atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não haja 

enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que 

não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De acordo com o 

magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral 

“levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a 

gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 

Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e negritei). 

Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a titulo de reparação moral, satisfazendo o caráter 

reparatório. 4. DISPOSITIVO: Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PELA PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR a reclamada BANCO 

DO BRASIL S/A ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), à título de dano moral, à parte autora NILVANIA RODRIGUES 

NOLETO LIMA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(362 STJ) b) CONDENAR a Reclamada a devolver a quantia de R$1.015,02 

(um mil e quinze reais e dois centavos), bem como DECLARO inexistente 

os contratos de seguros em discussão neste processo. c) Ainda, com 

esteio no artigo 3º c/c artigo 17º do NCPC, ambos combinados com o art. 

485, VI, também do Diploma Processual Civil, não havendo ligação entre a 

Requerida e o objeto do direito afirmado neste juízo (o que implica na sua 

ilegitimidade passiva), julgo em relação ao BB ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CREDITO S/A o presente feito sem apreciação do mérito. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos n.º 1000127-33.2017.811.0004 Pólo Ativo: NILVANIA RODRIGUES 

NOLETO LIMA Pólo Passivo: BANCO DO BRASIL S/A e BB 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO S/A Vistos, etc. 

1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. 2.FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil(2016). 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 
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conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde em resumo, aduz a parte autora 

realizou um empréstimo com o banco réu, no entanto quando recebeu a 

sua fatura do cartão visualizou a cobrança de parcelamento no total de 

R$1.015,02 (um mil e quinze reais e dois centavos), e ao buscar 

informação da origem teve conhecimento que foi realizado um seguro 

juntamente com o empréstimo configurando a denominada venda casada. 

Na contestação, o Banco réu aduz que o seguro contratado foi solicitado 

pela própria autora, que somente a taxa e juros são incluídos já na 

contrataram, o seguro é contratado a parte, pugnando pela improcedência 

da inicial. Não houve nos autos comprovação da citação da segunda 

reclamada, e tampouco solicitação para nova citação por parte da autora. 

Assim, considerando que entendo a primeira Reclamada é legitimo para 

responder a presente ação, entendo por excluir a reclamada BB 

Administradora do pólo passivo. Com efeito, a regra do Código de 

Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo 

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

direito. Assim, quanto ao SEGURO informado pela parte autora, foi 

contratado juntamente com o empréstimo, restando indevida as alegações 

do banco réu. E considerando que o seguro não tem relação com o 

empréstimo realizado, verifico a ocorrência da denominada venda casada. 

A “venda casada”, sob esse enfoque, tem como ratio essendi da vedação 

à proibição imposta ao fornecedor de, utilizando de sua superioridade 

econômica ou técnica, opor-se à liberdade de escolha do consumidor 

entre os produtos e serviços de qualidade satisfatória e preços 

competitivos. Ao fornecedor de produtos ou serviços, consectariamente, 

não é lícito, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento 

de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço 

(art. 39, I do CDC). Sobre o assunto: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. COMPRA DE PRODUTO EM LOJA DA RÉ. ALEGAÇÃO DE 

VENDA CASADA DO PRODUTO DENOMINADO "PRESTAÇÃO SEGURA". 

VEDAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 39, I, DO CDC. Direito à informação 

clara e objetiva, conforme preceituam os arts. 6º, III, e 46, ambos do CDC. 

Falha na prestação do serviço. Caberia à ré provar que a consumidora foi 

plenamente informada a respeito do que foi contratado, principalmente com 

relação aos serviços oferecidos adicionalmente, fato que não ficou 

demonstrado nos autos. Dano moral não configurado. Mero aborrecimento 

da vida cotidiana. Incidência da Súmula nº 75, do TJRJ. Devolução simples 

do valor pago. Inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único do CDC. 

Recurso a que se nega seguimento com fulcro no art. 557, caput, do CPC. 

(TJ-RJ - APL: 00122013520138190205 RJ 0012201-35.2013.8.19.0205, 

Relator: DES. AUGUSTO ALVES MOREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 

24/02/2014, VIGÉSIMA QUINTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 25/03/2014 16:05) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 

SEGURO AO ADQUIRIR PRODUTO EM ESTABELECIMENTO DA RÉ. 

PRÁTICA ABUSIVA DE VENDA CASADA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DA RÉ. 1. A matéria 

devolvida a este Tribunal cinge-se a ocorrência de danos morais e, em 

caso positivo, se a verba indenizatória fixada na sentença deve ser 

reduzida. 2. No caso, verifica-se a presença da chamada "venda casada", 

na medida em que o autor não pretendia a contratação do seguro, mas 

buscava apenas adquirir um aparelho celular no estabelecimento da ré. 3. 

Não há dúvida que a conduta da ré se mostrou abusiva ao impor ao autor 

aquisição de seguro indesejado, violando, portanto, o art. 39, inciso I do 

C.D.C. 4. O dano moral está inserido na própria ofensa, decorrente da 

gravidade do ilícito em si, em face da cobrança de valores incluídos na 

contratação realizada. 5. Quantum fixado em R$ 6.000,00 que comporta 

redução para R$ 3.000,00, a fim de se adequar aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 

03319392920148190001 RJ 0331939-29.2014.8.19.0001, Relator: JDS. 

DES. JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 11/10/2015, 

VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

15/10/2015 00:00) Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas 

e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou 

disponibiliza os seus produtos. De efeito, à hipótese em testilha aplicam-se 

as disposições da Lei Consumerista, comparecendo a Reclamada como 

fornecedora de serviços e a Reclamante como consumidora final. O artigo 

14, do CDC, preceitua que: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

a sua fruição e riscos.” ( grifei e negritei). Como decorrência da 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e pelo fato de não ter 

se desincumbido de tal ônus, será responsabilizado pelos danos 

causados ao Reclamante. Assim, entendo que o valor de R$ 1.015,02 (um 

mil e quinze reais e dois centavos) deve ser restituído a parte autora. 3.1. 

DANO MORAL Ressalte-se que, para a caracterização do dano moral, por 

se tratar de algo imaterial, conquanto se encontra ínsito na própria ofensa, 

desnecessária a prova de prejuízo, pois possui natureza compensatória, 

atenuando de maneira indireta as conseqüências da conduta praticada 

pela Reclamada, afigurando-se inviável a exigência da prova do efetivo 

dano, pois isso decorre do próprio fato, de acordo com as regras de 

experiência comum. Isso porque se trata de hipótese de dano moral in re 

ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes 

evidenciados pelas circunstâncias do fato. É pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. E no caso entendo, que o fato da 

parte autora ter sido submetida à adquirir um seguro que não era de seu 

interesse como condição para comprar o produto, configura dano moral 

passível de indenização. Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização 

por danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e 

repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do 

atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não haja 

enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que 

não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De acordo com o 

magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral 

“levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a 

gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 

Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e negritei). 

Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a titulo de reparação moral, satisfazendo o caráter 

reparatório. 4. DISPOSITIVO: Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PELA PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR a reclamada BANCO 

DO BRASIL S/A ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), à título de dano moral, à parte autora NILVANIA RODRIGUES 

NOLETO LIMA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(362 STJ) b) CONDENAR a Reclamada a devolver a quantia de R$1.015,02 

(um mil e quinze reais e dois centavos), bem como DECLARO inexistente 

os contratos de seguros em discussão neste processo. c) Ainda, com 

esteio no artigo 3º c/c artigo 17º do NCPC, ambos combinados com o art. 

485, VI, também do Diploma Processual Civil, não havendo ligação entre a 

Requerida e o objeto do direito afirmado neste juízo (o que implica na sua 

ilegitimidade passiva), julgo em relação ao BB ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CREDITO S/A o presente feito sem apreciação do mérito. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001358-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GENEZI ANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 10/04/2018 Hora: 13:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001348-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIO DIAS FERREIRA - MT0014548A-O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 13/03/2018 

Hora: 12:20 , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001350-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

02/04/2018 Hora: 12:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001351-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/04/2018 Hora: 08:00 /mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001352-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MOREIRA BELO GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/04/2018 Hora: 13:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Em análise 

aos autos evidencia-se a falta de interesse de agir por parte da 

requerente vez que, mesmo intimada para comparecimento em audiência 

de conciliação, não o fez, demonstrando absoluta desambição em dar 

continuidade ao feito e frustrando assim o regular prosseguimento do 

processo. 3- Vale mencionar que não há nos autos sequer justificativa 

plausível e tempestiva acerca da impossibilidade de sua presença ao ato, 

eis porque, o desinteresse resta patente, devendo o processo ser extinto 

sem a resolução de seu mérito. 4. Sobre o tema, colaciono entendimentos 

jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA. EXTINÇÃO DOPROCESSO. PRECEDENTES DA TURMA 

RECURSAL. ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O não comparecimento da 

parte autora a qualquer audiência implica a extinção do feito e condenação 

do autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51 , 

inciso I e § 2º da Lei 9099 /95. Note-se que em nenhum momento, sequer 

em sede recursal, restou justificada ou esclarecida a ausência da 

recorrente à sessão de conciliação previamente designada. 2. Em sendo 

justificada a ausência, a parte poderá ser isentada do pagamento das 

custas processuais (art. 51 , § 2º , L. 9099 /95), no entanto, permanece a 

extinção do feito. 3. Deste modo, correta a sentença de extinção do feito 

por ausência da parte autora à audiência, porque em conformidade com o 

disposto na Legislação pertinente. RECURSO DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0002302-27.2014.8.16.0119/0 - Nova Esperança - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - J. 18.02.2016) RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO 

EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO IMPEDIMENTO ATÉ A 

ABERTURA DA AUDIÊNCIA. ARTIGO 453, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE 

RECURSAL PARA COMPROVAR SITUAÇÃO FÁTICA ANTERIOR À 

PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

decidem os Juízes da 3ª Turma Recursal Juizados Especiais do Paraná, 

por unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, 

nos exatos termos do vot (TJPR – 3ª Turma Recursal em Regime de 

Exceção - 0002750-08.2015.8.16.0105/0 - Loanda - Rel.: Renata Ribeiro 

Bau - J. 18.03.2016) 5- Robustecendo esse entendimento, em Encontro 

Nacional de Coordenadores dos Juizados Especiais do Brasil houve 

manifestação expressa acerca do tema, resultando no enunciado n° 20 

que é cognoscível ao lecionar que: "O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório.” (GRIFOS NOSSOS) 6- Ex positi, convicto da 

contumácia diante da inércia da parte autora, julgo EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 7. Em 

consonância com o Enunciado 28 do Fonaje, uma vez extinto o processo 

com fundamento no inciso I do art. 51 da Lei 9.099/95, condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais. 8. Publique-se. 9. 

Registre-se. 10. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001353-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LORENNA FAUSTINO DA SILVA LIONES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o 

dia04/04/2018 Hora: 08:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001354-58.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIDINALVA JACINTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

04/04/2018 Hora: 13:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001355-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELI COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/04/2018 Hora: 12:00 /mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001356-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA GOMES BARCELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

09/04/2018 Hora: 12:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011106-08.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AQUINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT0006404A-O (ADVOGADO)

JANNIRA LARANJEIRA SIQUEIRA CAMPOS MOURA OAB - MT0009549A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: JANNIRA LARANJEIRA SIQUEIRA CAMPOS MOURA - 

MT0009549A-A, JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS - MT0006404A-O para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 13/03/2018 Hora: 12:40 (Horario de MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001357-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUTALIA LELIS DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

10/04/2018 Hora: 08:00 /mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

11/04/2018 Hora: 08:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012457-74.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON PARREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO CARTOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Autos n.º 8012457-74.2016.811.0004 Pólo ativo: VILSON PARREIRA DA 

SILVA Pólo passivo: BRADESCO CARTOES Vistos,etc. Relatório 

dispensado por força do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Ab initio, imperioso se faz registrar que, a teor do Enunciado nº 89 do 

FONAJE, a "incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no 

sistema de juizados especiais cíveis". Com efeito, as especificidades do 

sistema instituído pela Lei nº 9.099/95 afastam a aplicação da Súmula nº 

33 do Superior Tribunal de Justiça, que foi editada sob a perspectiva do 

Código de Processo Civil e antes mesmo da Lei dos Juizados. Pois bem. 

Segundo se extrai dos autos, a parte reclamante não apresentou 

comprovante de endereço em seu nome, ou documento hábil que 

comprovasse residir no endereço indicado. Desta feita, a ação não 

poderia ser ajuizada nesta comarca, pois em sede de Juizados Especiais, 

o art. 4º, da Lei 9.099/95, estabelece as regras para determinação da 

competência, vejamos: Art. 4º. É competente, para as causas previstas 

nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, 

do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou 

mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do 

lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do 

local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer 

natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser 

proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. Na hipótese, nem a parte 

promovente nem a promovida ostentam domicílio sob a jurisdição desta 

Comarca, nenhuma das partes reside ou exerce atividades profissionais 

ou econômicas ou mantém estabelecimento neste Município, fato que 

indica a inexistência de qualquer das causas aptas a atrair a competência 

para este Juízo. Ademais, a citada norma deve ser interpretada 

sistematicamente, se buscando, além do mens legis que inspirou o 

dispositivo legal, relacioná-la com as outras normas pertinentes ao mesmo 

objeto. Com efeito, não obstante os arts. 6º e 101 do Código de Defesa do 

Consumidor, facultem ao autor eleger o foro para propor a sua ação, é 

certo que esse benefício de escolha não autoriza o consumidor a 

extrapolar as regras processuais e propor a ação aonde lhe convier, 

aleatoriamente. Exatamente nesse sentido, vide o julgado a seguir, in 

verbis: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA DO JUÍZO DE FORMA 

ALEATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. FORO COMPETENTE DO DOMICÍLIO DO 

AUTOR. DECLARAÇÃO EX OFFICIO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. 

POSSIBILIDADE. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE PARA DECLARAR 

A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Em se tratando de relação de 

consumo, é competente para processar e julgar a demanda o foro do 

domicílio do consumidor. 2. Não obstante essa comodidade legal conferida 

ao consumidor, para lhe facilitar a defesa de seus interesses, veda-se à 

parte escolher aleatoriamente o foro para propositura da ação. 

Renunciado o benefício de propor a ação no foro de seu domicílio, deverá 
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o consumidor ater-se às regras gerais previstas no código de processo 

civil. 3. Constatado que a ação foi proposta sem qualquer observância aos 

critérios de competência estabelecidos pelo legislador infraconstitucional. 

Em local eleito de forma aleatória. Evidente a violação do princípio do juízo 

natural. Conflito julgado improcedente para declarar a competência do juízo 

suscitante. (TJGO; CC 0251051-55.2014.8.09.0000; Trindade; Primeira 

Seção Cível; Rel. Des. Gerson Santana Cintra; DJGO 09/09/2014; Pág. 88). 

Aliás, de outra forma não poderia ser, sob pena de se ferir o Princípio do 

Juízo Natural (art. 5º, inciso XXXVII, CF) e permitir que o simples desejo 

particular da parte, embasado em motivo de ordem particular não 

declarado, autorize a transgressão às regras processuais e normativas 

administrativas, ferindo, inclusive, a divisão organizacional do próprio 

Poder Judiciário. Da mesma forma, o processamento da presente demanda 

neste Juízo em nada facilitaria a defesa. Ao contrário, causaria prejuízo. 

Por fim, pontuo que a distribuição da demanda na presente Comarca vai de 

encontro aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, mormente o 

da celeridade e da economia processual (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Neste 

contexto, flagrante a incompetência territorial, o que, determina, segundo a 

dicção do Art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95, e enunciado 89 do FONAJE, a 

extinção do feito. DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o presente feito, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 51, III, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 da Lei n.º 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Avila Vasconcelos Juiza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001360-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE KARLA BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

11/04/2018 Hora: 13:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WMARLEY LOPES FRANCO OAB - MT0003353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: WMARLEY LOPES FRANCO - MT0003353A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 13/03/2018 Hora: 17:00 (Horario de MT) , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ORGINO CASTONON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Em face da manifestação expressa da parte demandante aportada aos 

autos, e sendo certo que no âmbito dos Juizados Especiais o autor pode 

desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância do 

réu, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, § Único, e art. 485, inciso VIII, 

ambos do CPC c/c art. 51, caput, da Lei 9.099/95, a desistência em 

apreço, e atento ao enunciado 90 do Fonaje julgo EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito. 3- Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios, consoante determinação dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/1995. 4- Ficam revogadas a tutelas eventualmente concedidas 

nos autos. 5- Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6- Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011622-57.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDISMAR OLIVEIRA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0016653A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

1- Inicialmente, insta consignar que a jurisprudência é firme no sentido de 

que a mera declaração de pobreza exigida pelo art. 4º da Lei 1.060/50, 

tem presunção relativa de veracidade, estando suscetível de ser afastada 

por inexistência de demonstrativos que a sustente, desde que 

fundamentada. 2- Pois bem, no caso dos autos foi oportunizado à parte 

apresentar demonstrativos seguros a respeito da condição financeira das 

partes postulantes porém a mesma manteve-se inerte, deste modo, tendo 

em vista a inexistência de preparo do recurso inominado apresentado e 

estando o mesmo em descompasso com o que preconiza o art. 42, § 1º, 

da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 3- Não havendo 

manifestação das partes a contar da intimação da sentença, certifique-se 

o transito em julgado e arquive-se os autos com as devidas baixas e 

cautelas de estilo. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010706-86.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIL FRANCO PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO AUGUSTO NUNES REZENDE (REQUERIDO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 
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de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012788-56.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAKADESH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS COSMETICOS E HIGIENE 

PESSOAL - EIRELI - ME (REQUERENTE)

ELIAS DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Grazziely Barros do Prado OAB - GO0032500A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SUPER CENTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA OAB - GO0036921A (ADVOGADO)

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020025-78.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CHUELAYDE DA CONCEICAO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000387-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINACY SOUSA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000387-13.2017.811.0004 Pólo Ativo: LINACY SOUSA BORGES 

Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 
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Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVESLANE RODRIGUES LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000812-40.2017.811.0004 Pólo ativo: EVESLANE RODRIGUES 

LUZ Pólo passivo TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização moral, em que a parte autora alega que teve 

lançado indevidamente seu nome nos órgãos de restrição, visto que 

nunca contratou a reclamada. Na contestação, a Reclamada alega que 

inexiste dever de indenizar, tratando-se de cessão de crédito, porem não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como 

contrato assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 
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de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$6.000,00 (seis 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o 

Reclamado TELEFONICA BRASIL S/A a pagar a quantia de R$6.000,00 

(seis mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante EVESLANE RODRIGUES LUZ valor com incidência de juros de 

1% (um por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão 

nesse processo. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000386-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000386-28.2017.811.0004 Pólo Ativo: CLEIDIANE NEVES DA 

SILVA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010772-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINA BORGES LEAL DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BUOZI OAB - MT0016593A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000772-95.2017.811.0004 Pólo Ativo: GERCINA BORGES LEAL 

DE AQUINO Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ) E OUTRO 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000396-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CORDEIRO DE FARIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). Em contestação a requerida, em síntese, alega 

que não houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou 

materiais. Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 
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de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 23 de Novembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000382-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO PAULA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). Em contestação a requerida, em síntese, alega 

que não houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou 

materiais. Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 23 de Novembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON CESAR DA FONSECA OAB - MT0019346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando defeito na prestação de serviço, por demora na religação. Pede 

danos morais. Em contestação, as requeridas, em síntese, alegam que o 

autor não fez prova dos danos, menciona que prestou efetivamente os 

serviços e que não existe responsabilidade das requeridas. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Tenho que 

analisando detidamente os autos, tenho que razão não assiste ao 

promovente. O (a) autor (a) alega defeito na prestação do serviço, mas 

não junta documentos que evidenciam sua formula. Não faz 

especificações em sua peça de que fatores teriam abalado o patrimônio 

subjetivo do autor, e na parte material não demonstra com provas nenhum 

prejuízo. quis induzir que a falta de energia elétrica é dano moral in re ipsa, 

o que não o é. Não traz nenhuma prova também que tenha tentado 

resolver a questão de forma administrativa. Ante a absoluta falta de 

provas, e a manifesta inadequação da fórmula eleita, a improcedência é o 

único caminho que a ação pode tomar. Finalizando o ímpeto decisório, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem 
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custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 26 de Novembro de 2017. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011540-55.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO COSTA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. A 

proposito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de declaração na 

lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença 

ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. (Vide 

Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo único. Os erros materiais 

podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão 

interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da 

ciência da decisão. Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os 

embargos de declaração suspenderão o prazo para recurso. (Vide Lei nº 

13.105, de 2015) (Vigência) No caso, pelas razões apresentadas, é certo 

que as questões levantadas se tratam de alegação de error in 

procedendo, razão pela qual deve ser objeto de reforma. a parte 

dispositiva assim constou: "Por todo o exposto, com fulcro no art. 3º c/c 

51, II, da Lei 9.099/95,do Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA 

JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. DEFITO O PEDIDO DA PARTE 

PROMOVIDA PARA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO, PARA PASSAR A 

CONSTAR BANCO BRADESCARD S/A, CNPJ 04.184.779/0001-01. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos.” Aprimorando 

a sentença, deve ser suprimida a parte da alteração do polo passivo. Ante 

o exposto, deve ser acolhido e provido os embargos de declaração, com 

fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO e providos, por abarcar matérias pertinentes dentro do 48 

desta lei singela, para declarar a sentença e que seja substituída a parte 

dispositiva para suprimir o deferimento da autorização do polo passivo. 

Intime-se as partes da rejeição para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem 

condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Novembro de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010975-91.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILTON MESSIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012373-73.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEICIANE SILVA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 
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Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002044-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE RODRIGUES FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

1. Observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319 e 320, não 

sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo codex, não estando 

patente a falta das condições da ação e ausência dos pressupostos 

processuais, recebo a vestibular dando continuidade à atividade 

jurisdicional deste juízo. 2. Proceda com a citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6. Expeça-se o necessário. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001925-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. N. BAZI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. S. GAMA - CONSTRUCOES - ME (EXECUTADO)

 

1. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Segundo consta no artigo 59 da Lei do Cheque, prescreve em 06 (seis) 

meses a ação de execução da cártula, contado da expiração do prazo 

para apresentação, não desnaturando esta regra o costume de pós-datar 

o título. Assim tem se manifestado a jurisprudência pátria, c.f.: “RECURSO 

INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. 

PRETENSÃO DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO, MEDIANTE ADOÇÃO DA 

DATA PÓS-DATADA DA CÁRTULA COMO TERMO INICIAL PARA 

CONTAGEM DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 59 DA 

LEI DO CHEQUE. O recorrente ajuizou no dia 08 de fevereiro de 2010 ação 

de execução de título executivo extrajudicial, fundada m cheque emitido 

pelo recorrido, no dia 05 de maio de 2009. Na sentença, tendo que 

decorridos mais de 06 meses, a contar do final do prazo de apresentação 

(30 dias, no caso, já que emitido na mesma praça), houve extinção do 

processo”. (TJ-RS - Recurso Cível: 71002959708 RS, Relator: Leandro 

Raul Klippel, Data de Julgamento: 17/03/2011, Primeira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/03/2011) 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO 

DE CRÉDITO. CHEQUE PÓS-DATADO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. 

AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 

AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. SIMILITUDE FÁTICA NÃO 

DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. DATA 

CONSIGNADA NA CÁRTULA. 1. A ausência de fundamentação ou a sua 

deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 2. O 

dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico 

entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas 3. Ainda que 

a emissão de cheques pós-datados seja prática costumeira, não encontra 

previsão legal. Admitir-se que do acordo extracartular decorra a dilação 

do prazo prescricional, importaria na alteração da natureza do cheque 

como ordem de pagamento à vista e na infringência do art. 192 do CC, 

além de violação dos princípios da literalidade e abstração. Precedentes. 

4. O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação de 

execução do cheque pelo beneficiário é de 6 (seis) meses, prevalecendo, 

para fins de contagem do prazo prescricional de cheque pós-datado, a 

data nele regularmente consignada, ou seja, aquela oposta no espaço 

reservado para a data de emissão. 5. Recurso especial parcialmente 

conhecido e nessa parte não provido”. (REsp 1068513/DF, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011, DJe 

17/05/2012) 3. No caso vertente o título executivo que instrue a presente 

demanda foi emitido no ano de 2015, de tal sorte que resta flagrante o 
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transcurso do lapso temporal previsto no indigitado artigo 59, o que 

inviabiliza o prosseguimento do feito, ante a ausência de liquidez da 

cártula. 4. De fato, estando prescrito o prazo para propositura da 

demanda, carece o autor de título executivo hábil a propulsar a ação, não 

havendo se falar em título executivo nos moldes do art. 784 do CPC, assim 

sendo, desmerece guarida a presente via intentada pela parte exequente, 

já que seu título não está em compasso com os artigos 778 e 786 do 

Código de Processo Civil. 5. Ex posistis, DECLARO extinto o processo com 

resolução de seu mérito, com arrimo nos artigos 487, II, do CPC. 6. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. 7. Sem custas ou condenação em 

honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 8. P.R. I. 9. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010906-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAMERINO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO GARÇAS 8010906-25.2017.8.11.0004 REQUERENTE: JOSE 

CAMERINO DE AZEVEDO Advogado do(a) REQUERENTE: ERIN LEONEL 

VILELA - MT0015821A REQUERIDO: VIVO S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - MT0013333A-O 

Intimação do advogados da para tomar ciencia do pagamento realizado 

pela parte Executada e requerer o que entender de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010889-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR PEREIRA DOS SANTOS - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BONASA ALIMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010889-86.2017.811.0004 Pólo Ativo: ITAMAR PEREIRA DOS 

SANTOS - COMERCIO - ME Pólo Passivo: BONASA ALIMENTOS S/A 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome protestado indevidamente no 

cartório local, tendo em vista que o Reclamado lançou uma nota fiscal 

indevidamente em seu nome, e apesar do esforço para remover não 

obteve sucesso. Na contestação, a Reclamada alega que a culpa do 

protesto foi do banco, tendo em vista que informou que a nota não poderia 

ser cobrada, pois foi cancelada, mas indevidamente o Banco enviou para 

protesto. No entanto, aduz que já retirou os dados do protesto, pugnando 

pela improcedência da inicial. Pois bem, em que pese as alegações da 

reclamada, verifico que confirma que a negativação foi indevida, não 

podendo a parte autora ser prejudicada. Entendo que a obrigação de 

retirar o nome do protesto é do devedor, desde que o mesmo tenha sido 

realizado de forma licita, no caso, a parte autora não possuía dever em 

liquidar o titulo, assim a retirada do protesto não pode ser transferida ao 

autor. 3.1. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a titulo 

de dano moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo 

moral ao Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que as 

cobranças indevidas geram aborrecimentos diversos de mero 

dissabor,uma vez que frustram a relação de consumo e confiança entre a 

promovente e a Promovida. Comprovada a inexistência de relação jurídica 

entre as partes, resta cristalino que a inscrição do nome da parte autora 

no cartório pelas requeridas foi indevido e irregular. O dano moral 

decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro de 

maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral independentemente 

da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais. Sobre o 

assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA FIXA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO EM 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO, A 

ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO VALOR INDENIZATÓRIO 

PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO ADESIVO. Restou 

incontroversa a ocorrência da negativação do nome da autora em serviço 

de proteção ao crédito, providência que se mostrou indevida, ante a 

constatação de que não havia débito pendente. O dano moral se 

apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, ensejando o 

direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a fixação do valor 

indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a partir da prolação 

da sentença e acrescido de juros de mora a contar da citação. (TJ-SP - 

APL: 129595820108260032 SP 0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: 

Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 31/07/2012, 31ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada 

a responsabilidade na conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é 

dever e risco profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e 

segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão 

a parte ré quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois 

não houve ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter 

negativado INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao 

SPC/SERASA/CARTÓRIO, já é suficiente para configurar o dano moral, 

pois é pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de 

prova, bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o 

dano moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o 

assunto: DANO MORAL - NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO 

EFETIVO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A 

indevida inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida 

inexistente, configura ilícito indenizável. 2. A condenação por dano moral 

independe de prova do prejuízo efetivo, por estar relacionado com a 

afetação do estado de espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio 

imaterial, haja vista a repercussão negativa derivada da injusta inclusão de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, 

o julgador deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e 

as possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor 

exagerado, a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para 

coibir novas ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: 

Guilherme Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, 

Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 
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julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) A Turma Recursal de 

Mato Grosso também tem entendimento nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não 

restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, 

considerando inclusive que o pólo passivo é pessoa jurídica, plausível a 

fixação da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais), considerando 

que a parte autora é pessoa jurídica. . 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, , para: a) CONDENAR, a 

Reclamada BONASA ALIMENTOS S/A, a pagar a quantia de R$4.000,00 

(quatro mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante ITAMAR PEREIRA DOS SANTOS - COMERCIO - ME, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da 

presente sentença, DECLARO inexistente a cobrança do titulo em 

discussão neste processo, mantendo os efeitos da tutela. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010953-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTON FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA OAB - MT0019108A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C P F ALVES - ME (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010953-96.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANILTON FARIA Pólo 

Passivo: C P F ALVES - ME Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

onde a parte autora em resumo aduz que adentrou a loja da reclamada 

para pagamento de uma fatura, e por possuir deficiência física, se dirigiu a 

fila prioritária como de costume. No entanto, fora abordado pela 

funcionária da loja onde questionou que o mesmo não poderia estar 

naquela fila, momento que o autor apresentou seu passe livre, mas mesmo 

assim, foi solicitado que se retirasse da fila, o que lhe causou enorme 

constrangimento. A Reclamada na contestação, aduz em preliminar 

ilegitimidade passiva, sob alegação que a pessoa que falou com o autor é 

filha da proprietária da ré, sendo proprietária de uma loja anexa a loja ré, 

não tendo a reclamada relação com o acontecimento. Aduz no mérito que 

em nenhum momento a funcionária solicitou que o autor saísse da fila, e 

que apenas o questionou da existência da deficiência, visto que a mesma 

não é visível. Apresenta na contestação, vídeos com imagens internas da 

loja. Pois bem, quanto a preliminar, entendo que não pode ser acolhida, 

tendo em vista que, primeiro, como bem disse a reclamada na 

contestação, a funcionaria é filha da proprietária da loja, e ainda o fato de 

possuir loja anexa a principal, não retira a responsabilidade da reclamada 

em responder por situações ocorridas dentro do estabelecimento de forma 

integral. Ainda, em analise aos vídeos e documentos anexados a inicial, 

verifico que o autor comprova sua deficiência, não somente pelo 

documentos apresentados, mas quando adentrou na loja, sem o uso da 

muleta, verifica-se claramente que o mesmo possui dificuldade em andar, 

ou seja, o autor manca em umas das pernas, sendo certo que não é 

necessário o uso da muleta para perceber a sua deficiência. Apesar da 

reclamada alegar que não solicitou que o mesmo se retirasse da fila, 

visivelmente no vídeo, o autor apresenta um documento, e ainda assim sai 

da fila abalado, incorrendo o abalo moral. Entendo que não é errado que 

as pessoas possam questionar a usuários de fila/atendimentos prioritários 

o motivo da sua prioridade. No entanto, restou visível a dificuldade de 

caminhar do autor, e mesmo após comprovar sua deficiência, se retirou da 

fila, comprovando que a abordagem realmente o deixou abalado 

emocionalmente, pois lhe foi restringido um direito que lhe era permitido. 

Neste sentido: CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO 

POR DANOSMORAIS. DEFICIENTE FÍSICO. ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL. MERCADORIAS LOCALIZADAS NO SUBSOLO DA LOJA. 

AUSÊNCIA DE ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTES. 

CONSTRANGIMENTO. DANO MORALRECONHECIDO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM PARÂMETROS RAZOÁVEIS, COMPATÍVEIS 
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COM A SITUAÇÃO FÁTICA ESTAMPADA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. CONSOANTE A LEGISLAÇÃO CIVIL, TODO AQUELE QUE, 

POR AÇÃO OU OMISSÃO VOLUNTÁRIA, NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA, 

VIOLAR DIREITO E CAUSAR DANO A OUTREM, AINDA QUE 

EXCLUSIVAMENTE MORAL, COMETE ATO ILÍCITO E TEM OBRIGAÇÃO DE 

REPARÁ-LO ( CÓDIGO CIVIL , ARTIGOS 186 E 927 ). 2. VIOLA PRECEITO 

CONSTITUCIONAL E ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, O 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE NEGLIGENCIA O SEU DEVER LEGAL 

DE ADEQUAR SUAS INSTALAÇÕES AOS PORTADORES DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS, BEM COMO PERMITE QUE SEU FUNCIONÁRIO 

ABORDE CONSUMIDOR DE MANEIRA DISCRIMINATÓRIA EM RAZÃO DE 

SUA DEFICIÊNCIA FÍSICA. 3. MANTÉM-SE O QUANTUM FIXADO NA 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$ 5.000,00), QUANDO NA SUA 

FIXAÇÃO SÃO LEVADAS EM CONTA AS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS 

DO EVENTO, SITUAÇÃO PATRIMONIAL DAS P ARTES, GRAVIDADE E 

REPERCUSSÃO DA OFENSA, BEM COMO OS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE, ATENTANDO AINDA PARA O CARÁTER 

PREVENTIVO-PEDAGÓGICO DA MEDIDA, NÃO SENDO CAUSA DE 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PARA O OFENDIDO OU DE INDIFERENÇA 

PATRIMONIAL PARA O OFENSOR. 4. "OS JUIZADOS ESPECIAIS NÃO 

PODEM FIXAR INDENIZAÇÕES EM PATAMARES TÍMIDOS, COMO VÊM 

FAZENDO, EXATAMENTE PORQUE ESSE PROCEDIMENTO TEM SERVIDO 

DE ESTÍMULO, AO INVÉS DE FREIO, NA ATITUDE ABUSIVA DAS 

EMPRESAS EM FACE DO CONSUMIDOR. QUEM BUSCA JUSTIÇA MAIS 

CÉLERE, NÃO PERSEGUE MENOS JUSTIÇA". (ACÓRDÃO Nº 183245, 

PUBLICADO EM 03/12/2003, RELATOR JUIZ GILBERTO PEREIRA DE 

OLIVEIRA). 5. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS 

FUNDAMENTOS. DE ACORDO COM O ARTIGO 55 DA LEI Nº 9.099 /95, O 

RECORRENTE, SUCUMBIDO NO SEU INCONFORMISMO, SUJEITA SE AO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS TJ-DF - Ação Cí-vel do 

Juizado Especial ACJ 96483020088070009 DF 0009648-30.2008.807.0009 

(TJ-DF) Data de publicação: 24/07/2009 2.3. DANOS MORAIS No que 

tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a 

conduta da empresa Reclamada causou sim abalo moral ao Reclamante, 

abalo esse passível de indenização. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Com efeito, a parte autora narra seu 

constrangimento e inconformismo com a impossibilidade de utilizar da fila 

prioritária possuindo o direito ao acesso. Destaco que, ao contrário do 

asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo 

moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), por ser tratar de reclamada 

de empresa local.. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) 

CONDENAR a parte Reclamada C P F ALVES - ME. a pagar a quantia de a 

pagar quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a titulo de indenização por 

danos morais ao Reclamante ANILTON FARIA, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 

do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011351-82.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

R L M COSTA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER OAB - MT0017584A 

(ADVOGADO)

LIGIMARI GUELSI OAB - MT0012582A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO SILVERIO DUARTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR CHAVES SIQUEIRA DUARTE OAB - GO0027148A (ADVOGADO)

 

1. Inicialmente, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica da empresa do executado, vez que ausentes os pressupostos 

legais, além do que a parte exequente se olvidou de aportar aos autos 

documentos que comprovem tais aduções. 2. Por outro lado, no que tange 

ao requerimento de penhora na cotas sociais, impende ressaltar que esta 

de constrição judicial constitui uma excepcional modalidade de penhora, 

notadamente porque é necessário que primeiro se realize a tentativa de 

satisfação da dívida com outros bens em nome do devedor. Assim, não 

havendo outros bens em nome deste é que se autoriza a indigitada 

penhora. 3. O artigo 835, IX, do CPC, prevê expressamente a possibilidade 

da penhora em ações e quotas de sociedade simples e empresárias, 

sendo que de igual modo dispõe o art. 1.026, do Código Civil. 4. Nesse 

sentido, caso o exequente deseje optar por tal modalidade de penhora, lhe 

incumbe provar a insuficiência de bens do devedor, o que no caso em 

comento restou devidamente comprovado, vez que já foram esgotadas as 

hipóteses legais para amortização da dívidas. 5. Por tais razões, DEFIRO a 

penhora das cotas sociais pertencentes ao executado na pessoa jurídica 

SATÉLITE ENGENHARIA E REFLORESTAMENTO LTDA-ME, inscrita no 

CNPJ n° 00.239.152/0001-41, até a quantia que amortize o presente 

cumprimento de sentença, observando-se o contrato social. 6. Oficie-se a 

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, para que lavre-se o termo de 

penhora no contrato social da empresa, sendo fato impeditivo para 

quaisquer alterações contratuais. 7. Atente-se tanto a secretaria, quanto o 

exequente para os termos do art. 876, §7°, do CPC. 8. Intime-se. 9. 

Expeça-se o necessário. 10. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010865-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DO NASCIMENTO SANTOS (REQUERENTE)

EDIMIR GONCALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE OAB - MT0014719A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010865-58.2017.811.0004 Pólo Ativo: LINDOMAR DO 

NASCIMENTO SANTOS e outros (1) Pólo Passivo: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 
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teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE REGRESSO DE COBRANÇA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde a parte autora em resumo, aduz 

que foi condenada ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) 

na ação 0011662-03.2013.811.0008, e considerando que na época dos 

fatos matinha relação contratual com a seguradora, cabe a mesma a 

restituição dos valores pago, que devem ser restituídos em dobro bem 

como indenizada moralmente. A Reclamada na contestação, aduz 

prescrição em preliminar, e no mérito que tentou anteriormente fazer 

acordo com as partes autoras do processo em discussão nos autos, e 

que por não aceitar, ingressou contra os autores. Alega que não pode ser 

responsabilizada, e que se não for esse entendimento, requer 

responsabilização apenas nos limites da cobertura do seguro. Pois bem, 

em analise aos documentos constantes no processo, verifico que os 

autores comprovam o vínculo com a seguradora, de modo que entendo 

que a presente ação de regresso é possível. No entanto, verifico que no 

processo originário os autores foram condenados, sendo certo que o 

pagamento não foi indevidamente, ante a responsabilidade solidária 

naquele autos existentes. Assim, entendo que os pedidos de restituição 

em dobro e danos morais, não poderão ser acolhidos. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito, para: a) CONDENAR a parte Reclamada ALIANCA DO 

BRASIL SEGUROS S/A. a pagar a quantia de a pagar quantia de R$ 

4.848,83 (quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos) a 

titulo de indenização por danos materiais aos Reclamantes LINDOMAR DO 

NASCIMENTO SANTOS e EDIMIR GONÇALVES NOGUEIRA, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso 

(54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRL COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010015-04.2017.811.0004 Pólo Ativo: IRL COMERCIO DE 

ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME Pólo Passivo: CIELO S.A. Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATORIA POR DANOS MORAIS c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde 

afirma o reclamante em resumo, que solicitou o adiamento das vendas 

realizadas na maquina de cartão de crédito que possuí com a ré, porém 

indevidamente teve os serviços suspensos, e após entrar com contato 

com a ré informaram que somente retornaria após o prazo de 180 dias. A 

reclamada na contestação aduz que não realizou nenhuma atitude 

indevida, tendo em vista que a parte autora descumpriu o contrato pois a 

maquina é para ser usada na conveniência e foi usada no posto de 

gasolina, sendo um artificio para fugir dos impostos, e por este motivo, 

agiu no seu direito em rescindir o contrato da ré. Ainda informa, o devido 

cumprimento da liminar restabelecendo o contrato da autora. Pois bem, 

apesar da Reclamada aduzir que a parte autora descumpriu o contrato, 

utilizando a maquina de crédito para serviços não abrangidos no contrato, 

não apresentou nos autos extrato detalhado que comprova o referido 

descumprimento da autora, sendo certo que na tela sistêmica apresentada 

pela ré (pág. 6 da contestação), não houve alteração considerável de 

serviço, pois a média de volume da autora era 977/set, 928/out e passou 

para 1.170/nov, dessa forma, resta evidente que a venda continuou na 

mesma média, somente aumentou os valores recebidos. Dessa forma, 

entendo que o cancelamento da maquina de cartão da parte autora restou 

indevido, posto que não existente prova suficiente do descumprimento 

contratual da parte autora. Quanto aos danos materiais como lucro 

cessantes, entendo que caberia a autora ter apresentado o caixa do mês, 

tendo em vista que poderia a autora ter recebido a vista ou ter outra 

máquina comercial, não restando comprovado o seu prejuízo financeiro. 

3.1. DANOS MORAIS No que tange ao pedidos de danos morais, entendo 

que o fato do autor permanecer com sua conta bloqueada indevidamente 

configura constrangimento passível de indenização por si só, não 

restando necessidade de qualquer prova do efeito danoso, visto que a 

atitude de bloquear o objeto de serviço do autor foi indevida. Dispõe o 

Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos 

fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil 

no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo 

é possível concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, 

decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano 

moral passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a 

lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o 

sofrimento por ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, 

lesão esta que entendo ocorrida no caso vertente. Destaco que, ao 

contrário do asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou 

sim abalo moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser 

verificada a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO INICIAL, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com 
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resolução de mérito, o que faço, mantendo os efeitos da tutela, para: a) 

CONDENAR a Reclamada CIELO S.A. a pagar a quantia de R$5.000,00 

(cinco mil reais), ao Reclamante IRL COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS 

LTDA - ME, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010405-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE SOUZA MARQUES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISOLDA VERACI REZENDE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010405-71.2017.811.0004 Pólo Ativo: APARECIDA DE SOUZA 

MARQUES ANDRADE Pólo Passivo: ISOLDA VERACI REZENDE DA SILVA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita a parte autora em 

síntese que a Reclamada proferiu ofensas difamatórias e injuriosas em 

seu desfavor, sendo que a autora informa sempre residir de aluguel, e que 

residiu na residência da ré, onde os valores dos alugueis fora trocados 

por serviços de mão-de-obra de seu esposo, sendo que a ré ficou 

devendo valores para seu esposo, e que após sair da residência da ré, a 

mesma sempre procura locatários para difamar a autora, aduzindo que ela 

é mau pagadora, causando-lhe prejuízos diversos de mero dissabor. Na 

contestação, a reclamada impugna genericamente os fatos iniciais, 

aduzindo que nunca teve qualquer contato com a autora após findar o 

contrato de locação com a mesma, e que não ficou devendo nenhuma 

quantia ao seu esposo. Ainda, aduz que os pedidos da autora não merece 

ser acolhidos, tratando-se de mero aborrecimento. Pois bem, em que pese 

as alegações da parte reclamada, verifico que a mesma não contesta 

especificamente as alegações da autora, não apresentando inclusive sua 

defesa no processo criminal, por exemplo, e considerando a ausência de 

replica, forçoso reconhecer que as alegações iniciais são devidas. Com 

efeito, evidente que a atitude de difamar a parte autora é indevida, 

configurando abalo moral, diverso de mero dissabor. O dano moral, in 

casu, reside configurado no fato da reclamada usar palavras com intuito 

de ofender e macular a imagem da autora. Dispõe o Código Civil Brasileiro: 

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Destaco que, ao contrário do 

asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo 

moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Assim, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$ 1.000,00 (um mil reais), considerando que a parte 

reclamada é pessoa física. . 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, o que faço 

para, a) CONDENAR , a Reclamado ISOLDA VERACI REZENDE DA SILVA a 

pagar a quantia de R$1.000,00 (um mil reais) a titulo de indenização por 

danos morais ao Reclamante APARECIDA DE SOUZA MARQUES 

ANDRADE,, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANDALUSIA MARIA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000057-16.2017.811.0004 Pólo ativo: VANDALUSIA MARIA DA 

CUNHA Pólo passivo: BANCO BMG Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. DO MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 
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conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito no estado do processo, a teor 355, I, do Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

MORAIS e MATERIAIS, onde a parte autora, em resumo, aduz que estava 

sendo descontado em folha um empréstimo de cartão de crédito, sendo 

descontado até o momento a quantia de R$10.951,61 (dez mil, novecentos 

e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos), sendo que jamais 

recebeu qualquer cartão de crédito da ré. Aduz que entrou em contato 

com a ré buscando saber quantas parcelas restavam e a ré não tinha a 

previsão de acabar, de modo que ingressou com a presente ação 

buscando a restituição em dobro dos valores pagos e indenização moral. 

A liminar foi indeferida por ausência de provas do direito pleiteado. Na 

contestação, a Reclamada afirma que a autora desbloqueou e sacou 

valores referente ao cartão conforme teds em anexo, no total de 

R$4.646,64, sendo que a forma de pagamento era através de 10% do 

valor da fatura descontado em folha, dessa forma todo mês incorre juros, 

por este motivo não existe previsibilidade de quitação, a não ser que a 

autora liquide o valor integral da fatura. Em analise aos documentos 

constantes no processo, verifico que o banco Reclamado comprova que a 

partir do ano de 2009, a autora efetuou saques, utilizando do limite 

disponível, sendo certo ainda, que o fato da autora pagar por 06 (seis) 

anos uma parcela, evidente que tinha conhecimento do fato. Dessa forma, 

entendo que não há que se falar em restituição em dobro ou indenização 

moral por cobrança indevida, tendo em vista que a autora por todas as 

provas anexadas aos autos era ciente da dívida. No entanto, entendo que 

o fato do Reclamado não possuir uma previsibilidade de quitação do 

débito, incorre em falha na prestação do serviço, tendo em vista que a 

autora não poderá pagar por uma divida infinita. Assim, entendo que o 

valor pago até o momento, conforme indicado na inicial, mais as parcelas 

até a data da presente sentença, são suficientes para quitação do 

empréstimo na quantia de R$4.646,00, de modo que possível a declaração 

de inexistência do débito. Deixo de condenar a parte autora em litigância 

de má-fé pela alegação de que desconhece a divida, apenas pelo fato de 

que existe falha na prestação do serviço da ré. 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro 

no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: 

a)DECLARAR inexistente a divida oriunda do contrato em discussão 

nestes autos, devendo a Reclamada abster-se de efetuar qualquer 

cobrança em desfavor da parte autora a partir do mês da publicação 

desta sentença, sob pena de multa de R$300,00 (trezentos reais) por ato 

de descumprimento (mensal). b) SUGIRO IMPROCEDENCIA dos pedidos de 

danos morais e restituição em dobro. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Avila Vasconcelos Juiza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012066-22.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO CELSON DE ABREU GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8012066-22.2016.811.0004 Pólo Ativo: DIVINO CELSON DE 

ABREU GUIMARAES Pólo Passivo: OI S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais teve qualquer contrato com a 

Reclamada. Na contestação, o Reclamado alega que a cobrança é devida, 

apresentando telas sistêmicas da origem do débito. Importante salientar 

que ainda que o contrato seja uns dos requisitos indispensáveis para 

comprovar a origem do debito, pelo extrato de negativação da parte 

autora, verifico que possui outras negativações, não havendo discussão 

judicial de sua legitimidade, de modo que reputa-se cobrança legitima. 

Assim, diante do histórico de inadimplência da parte autora, forçoso 

reconhecer a licitude da presente cobrança, ainda que não existente o 

contrato assinado entre as partes. Sendo assim, forçoso reconhecer que 

a cobrança é devida, e a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar 

com ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, 

configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da 

parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, 

inciso II, CPC), narrando na inicial que jamais possuiu contrato com a Ré, 

deixando de apresentar provas que rebatem os documentos 

apresentados na contestação, comprovando-se a lide temerária. 5. DO 

ATO ATENTATORIO Com efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de 

Processo Civil, em seus inciso I e IV, que são deveres das partes e seus 

procurados, expor os fatos de acordo com a verdade, bem como não 

praticar qualquer inovação ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação 

de multa em decorrência do ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). 

Dessa forma, entendo pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por 

cento) do valor da causa em decorrência do ato atentatório praticado pela 

parte autora e seu advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a 

parte autora, juntamente com seu procurador ao pagamento de multa de 

2%(dois por cento) do valor da causa, em decorrência do ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001361-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONEVON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

13/04/2018 Hora: 12:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001362-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DIAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

16/04/2018 Hora: 12:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001363-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIO GOMES BARCELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

17/04/2018 Hora: 08:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001364-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILSON FERREIRA CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

17/04/2018 Hora: 13:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001365-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GLARISTONE DE SOUSA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

18/04/2018 Hora: 08:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001366-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

18/04/2018 Hora: 13:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001367-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SERGIO MOTA NERIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

20/04/2018 Hora: 12:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001368-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BARCELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

23/04/2018 Hora: 12:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001373-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

24/04/2018 Hora: 08:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001374-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRAULIO LELIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

24/04/2018 Hora: 13:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001375-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OCLECIO FERNANDES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

25/04/2018 Hora: 08:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001376-19.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRAILTON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

25/04/2018 Hora: 13:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001377-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE ANDRADE FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENT/E: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

27/04/2018 Hora: 12:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-63.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANE ARRUDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CLAUDINO BORTOLANZA - MT0021716A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 20/03/2018 

Hora: 12:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001379-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FONTANA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

02/05/2018 Hora: 08:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001380-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA NUNES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

02/05/2018 Hora: 13:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001381-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia : 

04/05/2018 Hora: 12:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001382-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERLEAN JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

07/05/2018 Hora: 12:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010595-68.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIABE MARTINS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIA ALVES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO)

 

1- Cuida-se de embargos manejados pela parte autora ELIABE MARTINS 

LOPES, colimando erro material da decisão deitada no bojo dos autos, 

pugnando pela sua retificação. 2- Vieram conclusos. 3- É o relatório em 

apertada síntese. Decido. 4- No tocante ao erro material aventado em sede 

aos embargos de declaração, cabe elucidar que se trata de matéria 

recursal sui generis permissiva pela sistemática processual para 

complemento-retificador do decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o 

art. 1022, do instrumento adjetivo civil: “Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. (GRIFOS NOSSOS) 5- O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: “Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 
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inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil – Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) 6- No caso vertente os embargos foram manejados 

“contra” decisão contaminada por erro material, assim sendo, com esteio 

no artigo 1.022, III do códex processual civil, CONHEÇO do presente 

“recurso”, passando doravante a verificar o lapso levantado. 7- Com 

razão a parte embargante vez que a decisão narra valores divergentes de 

condenação, assim sendo, ACOLHO os embargos, suprindo a contradição 

arguida para o fim de retificar erro material contido na decisão identificada 

pelo n° 7709147, alterando seu conteúdo que passa a ter o seguinte teor: 

“(...) 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL 

DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR a parte Reclamada 

FERRAGISTA JS a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo 

de indenização por danos morais a Reclamante ELIABE MARTINS LOPES, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).” 

8- De resto, permanece inalterada a sentença em voga, devendo serem 

concretizadas as determinações contidas em seu bojo, observando-se o 

conteúdo desta decisão. 9- Intime-se. 10- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011199-34.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO SOARES DE RESENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT0014184A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DA REGIAO DE ORLANDIA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BRANCO BRILLINGER OAB - SP0296405A (ADVOGADO)

 

Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, no endereço 

indicado na petição do ID 10007303. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001478-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

08/05/2018 Hora: 13:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001481-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANISBETE JOSE CASTANON RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

09/05/2018 Hora: 08:00/MT, , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001512-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ MENDES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIO DIAS FERREIRA - MT0014548A-O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 21/03/2018 

Hora: 12:40 /MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001515-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LISLENY CRISTINA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIO DIAS FERREIRA - MT0014548A-O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 23/03/2018 

Hora: 17:00 /MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001518-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRANCISCA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIO DIAS FERREIRA - MT0014548A-O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 26/03/2018 

Hora: 17:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001550-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA ANDREIA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIO DIAS FERREIRA - MT0014548A-O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 27/03/2018 

Hora: 12:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001605-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA DELEWE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 27/03/2018 

Hora: 12:20/mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011266-28.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DHEYNNY DE MELO CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK ROBERTO CANDIDO (EXECUTADO)

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001615-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO MOREIRA BELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

09/05/2018 Hora: 13:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001616-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANE SANTANA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

11/05/2018 Hora: 12:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011378-94.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE FRANCIELLI MENDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DO VALE MASCARENHAS OAB - GO0019638A (ADVOGADO)

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTÕES CAIXA S/A (EXECUTADO)

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011768-98.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

I P MATOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WISSAM KAMAL DE AGUIAR AMUI (REQUERIDO)

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 490 do CPC, c/c art. 38, última 

parte, da Lei 9.099/1995. 2- Após fracasso na averiguação de bens 

passíveis de penhora pelos Sistemas Bacenjud e Infojud, fora localizado 

bem móvel de propriedade do executado através de sistema Renajud, que, 

conforme certificado pelo senhor meirinho, não foi localizado, motivo pelo 

qual o exequente reitera pedido de penhora online via sistema Bacenjud. 3. 
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Inegável e legítimo o anseio do exequente em pleitear bloqueio em ativos 

financeiros pelo sistema BacenJud para a satisfação de seu crédito, 

todavia, tendo sido realizada recente consulta pelo mencionado sistema, 

sem sucesso, entende-se que reiterar a tentativa de bloqueio online 

repetidamente mostra-se contraproducente, sobrecarregando os serviços 

deste Juizado. 4. Neste prisma, não é razoável que se reitere o pedido de 

pesquisa e bloqueio de ativos financeiros em curto lapso temporal, 

principalmente quando não há nos autos, comprovação na mudança da 

situação financeira da parte executada. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA VIA BACENJUD - CONSULTA 

INFRUTÍFERA - REITERAÇÃO DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO - 

INVIABILIDADE. DECISÃO CORRETA. 1) - Havendo tentativa anterior de 

realizar o bloqueio via BACENJUD, que se mostrou infrutífera, incabível 

nova tentativa de penhora sem a comprovação de alteração na situação 

econômica dos executados. 2) - A mera alteração da razão social não 

gera a conclusão de que teria havido mudança na situação financeira dos 

executados. 3) - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.708462, 

20130020158757AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 28/08/2013, Publicado no DJE: 

05/09/2013. Pág.: 159.)” 5. Pelo exposto, não havendo meios de penhorar 

o bem encontrado, vislumbra-se na presente demanda, mediante a 

impossibilidade de meios para saldar a dívida, causa de extinção da 

execução por ausência de condição de procedibilidade conforme 

entendimento do artigo 53, §4º da Lei 9.099/95. 6- Assim sendo, diante da 

impossibilidade no prosseguimento da rusga, vejo por bem extingui-la, eis 

porque julgo, com espeque no art. 485, IV, do CPC c/c arts. 51 e 53, § 4°, 

da Lei 9.099/95, EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito. 

7- Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 8- Expeça-se certidão de 

dívida conforme preconiza Enunciado 76 do Fonaje, a fim de que o 

requerente possa, quando souber que há bens passiveis de penhora em 

nome do requerido ou outra forma de cumprir a obrigação, pleitear tal feito 

em Juízo. 9- Após o trânsito em julgado providencie as baixas necessárias 

e o arquivamento dos autos. 10- Publique-se, registre-se, intime-se. 11- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE SOUZA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN OAB - MT6515/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada desafia dilação 

probatória, razão pela qual incide na incompetência em razão da matéria 

por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Novembro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE SOUZA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN OAB - MT6515/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada desafia dilação 

probatória, razão pela qual incide na incompetência em razão da matéria 

por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Novembro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BATISTA SOARES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON CESAR DA FONSECA OAB - MT0019346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pelo 

promovente em face da promovida, onde a parte autora alega em síntese 

que houve defeito na prestação do serviço por parte da requerida, 

apontando que por oscilação / queda de energia, foi (ram) danificado (s) 

aparelho(s) elétrico(s) de sua casa. Solicita ainda danos morais e 

materiais. Em contestação, a requerida, em síntese, alega que o autor não 

provou oscilação ou queda de energia e que forneceu normalmente a 

energia e não praticou nenhum ato ilícito. Aponta mais que a autora não 

fez prova de suas alegações. Refuta danos e pede improcedência. Indo 

para os contornos decisivos, em primeiro lugar, temos que a relação é 

evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar as regras do CDC, 

especialmente para considerar a inversão do ônus da prova como direito 
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subjetivo do autor, aplicando as devidas consequências. Pois bem. 

Definida estas questões precisamos examinar dentre as provas do 

caderno processual e argumentos a configuração do ato ilícito, do nexo de 

causalidade e a comprovação do dano. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. A parte autora comprova satisfatoriamente a 

ocorrência de defeito e faz apontamentos de gastos que guardam relação 

com as ocorrências e situações de fato que apresenta. A requerida se 

limita a trazer afirmativas genéricas sem combater os fatos 

pormenorizados da presente demanda. Logo, existindo um lastro 

probatório suficiente pela parte autora, e a mingua de outros documentos 

que isentem a requerida, tenho que o defeito na prestação de serviço 

deve ser reparado. A jurisprudência majoritária é assente em afirmar a 

responsabilidade das operadoras de energia eletricas por aparelhos 

danificados, senão vejamos: RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE 

ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS. 1. Responsabilidade 

objetiva da concessionária de energia elétrica pela falha na prestação do 

serviço. Precedentes desta Corte. 2. A ocorrência de danos a 

equipamentos elétricos por conta de deficiência no fornecimento de 

energia elétrica dá ensejo à indenização por danos materiais. Prova dos 

prejuízos, formalizada pela parte autora, não desconstituída pela ré. 3. 

Ausente qualquer lesão à personalidade da parte autora pela oscilação no 

fornecimento de energia elétrica. Danos morais não evidenciados. 

Sentença reformado no tópico. DERAM PROVIMENTO EM PARTE À 

APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057343410, Décima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

Julgado em 17/07/2014) SÚMULA DO JULGAMENTO (art. 46 da Lei 

9.099/95) "RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO 

DE CONSUMO - OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA 

QUE SE COMPROMEU A REPARAR OS DANOS ADVINDOS DA QUEIMA DE 

APARELHO ELETRICO - CONSUMIDOR QUE ADQUIRIU NOVO APARELHO 

A PRAZO - RESSARCIMENTO QUE NÃO FOI FEITO PELA 

CONCESSIONÁRIA - NÃO PAGAMENTO DO NOVO APARELHO PELO 

CONSUMIDOR - RESTRIÇÃO COMERCIAL - PRETENSÃO DE 

RESPONABILIZAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA - NEXO DE CAUSALIDADE 

NÃO CONFIGURADO -SETENÇA QUE APENAS DETERMINOU O 

PAGAMENTO DOS DANOS MATEIRAIS - SENTENÇA MANTIDA EM SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO IMPROVIDO. No caso presente, 

ficou demonstrado que houve, em razão de oscilações de energia elétrica, 

a queima de aparelho, tendo a concessionária, no documento de fls. 18, 

se comprometido a proceder ao ressarcimento dos danos até o dia 

13/02/2010. O consumidor adquiriu, então, e a prazo, novo aparelho, em 

substituição ao danificado, e não o pagou, fato que levou a empresa 

vendedora do bem a encaminhar o nome do comprador aos órgãos de 

restrição ao crédito. Assim, o consumidor recorrente pretende ver a 

empresa concessionária de energia elétrica responsabilizada pela 

restrição comercial imposta em seu nome. Entendo, com o MM. Juiz 

sentenciante, que não há, entre a conduta da operadora e a restrição 

comercial imposta, nexo de causalidade e que, no caso, é devido, apenas 

e tão somente, como danos materiais, o valor pagão pelo novo aparelho. 

Recurso improvido. A parte recorrente arcará com o pagamento das 

custas processuais e com o rateio de honorários de advogado, que fixo 

em 20% sobre o valor da causa, verbas cuja exigibilidade fica 

condicionada comprovação de que, no lapso de 05 (cinco) anos, cesse 

sua condição de pessoa legalmente pobre - Lei 1.060/50, art. 12. (RI 

1248/2012, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 23/10/2012, Publicado no DJE 31/10/2012). Referente 

aos danos materiais, o autor juntou prova e quantificou o total dos bens 

em R$ 3.679,87 (três mil seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e sete 

centavos), entendo que pelos laudos juntados o valor é razoável sendo a 

referência inicial para efeito de ressarcimento. Não tendo outros 

elementos para aferição e este fica fixado como valor definitivo. Sobre os 

danos morais, em vista do evidente defeito na prestação do serviço, o que 

é um ilícito consumerista, entendo que devem ser procedidos. Neste 

passo, temos que o substantivo Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita, acessando especialmente a parte educativa e 

compensatória da natureza do dano moral. Finalizando o ímpeto decisório, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar defeito 

na prestação de serviço. b) condenar a promovida a pagar, a título de 

danos materiais, referente aos valores reclamados, portanto nos autos a 

monta R$ 3.679,87 (três mil seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e 

sete centavos), e este fica fixado como valor definitivo, corrigida 

monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC c/c o 

art. 161, §1º do CTN) a contar da citação válida. c) condenar a promovida, 

a pagar à parte autora, em razão do ato ilícito consumerista cometido, a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ,a título de dano moral, 

devidamente atualizado desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do 

STJ. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 29 de Novembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

FLAVIO ROSA NAVES (REQUERENTE)

KARLA VOLTOLINE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO COGAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, alegando 

defeito na prestação do serviço, por venda de produto vencido. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 
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da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Novembro de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011315-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PEDRO ASSIS GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011315-98.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUIS PEDRO ASSIS 

GOUVEIA Pólo Passivo: SKY SERVIÇOS BANDA LARGA LTDA Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES De proêmio acolho 

a retificação do nome do pólo passivo para SKY SERVIÇOS BANDA 

LARGA LTDA. Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS, onde afirma o reclamante que 

contratou os serviços da Reclamada porém não recebeu o aparelho 

conforme previsto, que teria a função de gravar e pausar, e após 

inúmeras ligações para a ré, conforme protocolo informados nos autos, 

não restou outra solução a não ser cancelar os serviços em fevereiro 

/2017, pugnando pela restituição do valor da fatura de dezembro/2016 no 

valor de R$297,14. A Reclamada na contestação, aduz que a parte autora 

não comprova o pagamento da fatura, de modo que não pode haver a 

restituição, e que os fatos não configuram abalo moral. Pois bem, em 

analise aos fatos constantes no processo, verifico que a parte autora 

cancelou os serviços em fevereiro/2017, pois foi a época dos últimos 

contatos com a ré, sendo que apesar de não estar sendo disponibilizado 

os serviços de gravação/pausa, não há reclamação quanto a qualidade 

dos serviços da TV à cabo, de forma que entendo que as faturas em 

aberto, até o mês de março, não podem ser restituídas pois se trata de 

prestação de serviço utilizada. Ainda a parte autora nada menciona 

quanto aos meses de março em diante, o que subtende-se que a 

reclamada cumpriu devidamente o cancelamento dos serviços, não 

podendo se falar em danos morais. Assim, no que tange ao pedido de 

restituição, não pode ser acolhido, bem como o de danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL. 

Determino a secretaria que retifique o nome do pólo passivo para constar 

SKY SERVIÇOS BANDA LARGA LTDA. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011287-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS ALVES ROQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA OAB - MT0021725A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011287-33.2017.811.0004 Pólo Ativo: MATEUS ALVES ROQUE 

Pólo Passivo: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDEBITO, onde a 

parte autora em resumo aduz que inseriu R$50,00 reais de crédito em seu 

aparelho celular, e contratou um plano de telefonia da ré de R$34,99 reais, 

porém mesmo assim, quando efetuava ligações seus créditos restantes 

eram consumidos, o que obrigava a ligar continuadamente para a ré 

devolver seus créditos, e ante a falha da prestação do serviço ingressa 

com a presente ação. A Reclamada na contestação aduz que todos os 

créditos consumidos indevidamente da autora foram restituídos em dobro, 

e que os serviços utilizados foram por ela contratados, pugnando pela 

improcedência da inicial. Pois bem, em analise aos documentos constantes 

no processo, verifico que a parte autora comprova a falha na prestação 

do serviço da ré, visto que após contratado um plano de telefonia, toda 

vez que efetuava qualquer ligação necessitava ligar buscando restituição 

do valor cobrado indevidamente. Quanto a restituição, verifico que a ré 

comprova a devolução em créditos dos valores cobrados indevidamente, 

de modo que entendo que este pedido não pode ser acolhido. 3.3 DO 

DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação à titulo de Dano 

Moral, entendo que a conduta da Reclamada causou sim abalo moral a 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que falha na 

prestação do serviço frustam a relação de consumo e confiança entre a 

promovente e a promovida. Assim, a situação do consumidor demandar 

longos horas ligando para recuperar a cobrança indevida de valores, 

configura transtorno passível de reparação. É assente na jurisprudência 

atual que a cobrança de valores diversos do pactuado em relação de 

consumo, caracteriza abalo moral, passível de indenização, nesse 

sentido: CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA. DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL. COBRANÇA DE VALOR DIVERSO DO PLANO 

CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. Consumidora contratou pacote de 

serviços da reclamada, de telefonia fixa, no valor de R$ 79,80 (setenta e 

nove reais e oitenta centavos) mensais. Ocorre que recebeu faturas com 

cobrança de valor diverso ao contratado. 2. A parte contrária não se 

desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva utilização de outros serviços 

que não estavam inclusos no plano ofertado, ônus que lhe cabia, nos 

termos do art. 333, inc. II, do CPC. De consequência, deve a ré proceder 
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com a manutenção do plano ofertado e, a devolução dos valores 

cobrados indevidamente de forma dobrada, nos termos do art. 42, § único 

do CDC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71004819264 RS, Relator: Marlene Landvoigt, Data de Julgamento: 

26/08/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 28/08/2014) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO MORAL. COBRANÇA DE VALOR 

REFERENTE A PLANO DIVERSO DO CONTRATADO. Cobrança de valor 

referente a plano diverso do contratado e de valor superior. Inscrição 

indevida do nome do consumidor em órgão restritivo de crédito. Dano 

moral caracterizado, ensejando a respectiva indenização. VALOR 

INDENIZATÓRIO. O quantum indenizatório, atendido o princípio da 

razoabilidade, deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o 

bem jurídico lesado, a situação pessoal do autor, inclusive seu conceito, o 

potencial econômico do lesante, a idéia de atenuação dos prejuízos do 

demandante e o sancionamento do réu a fim de que não volte a praticar 

atos lesivos semelhantes contra outrem. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(TJ-RS - AC: 70055747927 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de 

Julgamento: 25/03/2014, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 02/04/2014) (grifo nosso) RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. COBRANÇA 

INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO, CUJO DÉBITO ERA 

DESCONTADO DIRETO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Não há 

que se falar em ilegitimidade passiva da ré, pois, ainda que seja o 

empregador quem realize o débito em folha de pagamento, os valores 

cobrados na fatura são lançados pela própria requerida, a qual recebe os 

valores descontados do contracheque do autor. Portanto, sendo ela a 

prestadora dos serviços, evidenciada está a sua responsabilidade pelos 

danos causados ao consumidor. Restou evidenciado nos autos que o 

autor teve incluído em sua fatura de cartão de crédito valores de compras 

que alega não ter feito. Diante da contestação dos valores lançados na 

fatura, era ônus da demandada demonstrar minimamente a origem dos 

lançamentos, prova que não veio aos autos. Ainda que se admita que o 

autor, ao notar os lançamentos indevidos em sua fatura, não tenha 

adotado as medidas de segurança previstas em um contrato de adesão, a 

ré tinha plenas condições de demonstrar, ainda que minimamente, a origem 

de cada lançamento. Somente assim, poderia haver a análise da culpa 

concorrente do consumidor e eventual exclusão de responsabilidade em 

relação à ré. A ausência de provas a respeito da origem dos débitos 

permite a conclusão que os lançamentos foram indevidos e que, diante do 

pagamento realizado por desconto em folha de pagamento, impõe-se o 

dever de ressarcir os valores cobrados e pagos indevidamente, nos 

termos do art. 42, § único do CDC. Não há que se falar em mero dissabor 

quando uma pessoa tem parte de seu salário descontado indevidamente 

por débitos que não deu origem, comprometendo seu sustento de forma 

considerável. Ainda, a requerida age com descaso e desrespeito com o 

consumidor ao resistir em encontrar uma solução para o impasse, seja no 

âmbito administrativo, seja no âmbito jurídico. O quantum arbitrado a título 

de danos morais, em R$2.500,00, que não comporta minoração, pois 

adequado aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em 

casos análogos. Ademais, é condizente com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mínimo para atingir o caráter 

pedagógico e punitivo. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004814166, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 27/06/2014) Evidente que a cobrança de valores 

indevidos é fato que configura lesão extra-patrimonial, capaz de gerar a 

condenação por dano moral. Constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o que imperioso o atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR 

a Reclamada a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante MATEUS 

ALVES ROQUE, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011017-09.2017.8.11.0004
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APOENA CAMERINO DE AZEVEDO OAB - MT0013314A (ADVOGADO)
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Autos nº 8011017-09.2017.811.0004 Pólo Ativo: APOENA CAMERINO DE 

AZEVEDO Pólo Passivo: SKY SERVIÇOS BANDA LARGA LTDA Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES De proêmio acolho 

a retificação do nome do pólo passivo para SKY SERVIÇOS BANDA 

LARGA LTDA. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma a parte autora em resumo, que pagou devidamente a fatura do 

mês de maio em 14/05, e ainda assim foi inserido indevidamente seu nome 

nos órgãos de proteção na data de 17/06, restando evidente a falha na 

prestação do serviço da ré. Na contestação, a reclamada aduz que o 

valor pago em 14/05 foi referente a fatura de abril, e que por não constar 

nos bancos de dados o pagamento da fatura do mês de maio, é devido a 

negativação do nome do autor. O autor, na impugnação alega que a fatura 

do mês de maio/2016 foi paga em 07/06/2016, não justificando a inserção 

de seu nome nos cadastros de inadimplentes em 17/06/2016 

permanecendo até o ingresso da presente ação (abril/2017) Pois bem, em 

que pese as alegações da parte Reclamada, verifico que a parte autora 

comprova o pagamento da divida, sendo evidente que inserir, e 

permanecer com o nome do autor negativado por quase um ano configura 

falha da prestação do serviço passível de abalo moral. 3.1. DO DANO 

MORAL No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, 

entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que as cobranças 

indevidas geram aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que 
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frustam a relação de consumo e confiança entre a promovente e a 

Promovida. É a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que "a inércia do credor em promover a atualização dos dados cadastrais, 

apontando o pagamento, e consequentemente, o cancelamento do registro 

indevido, gera o dever de indenizar, independentemente da prova do abalo 

sofrido pelo autor, sob forma de dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 

- RS - Relatora: Min. Nancy Andrighi- DJ: 07/08/2012). Nesse sentido: 

DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO- APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA - DANO 

COMPROVADO - ORIENTAÇÃO DO STJ- FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO- 

CARÁTER PEDAGÓGICO - Segundo a mais moderna orientação do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, "a inércia do credor em promover a 

atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento, e 

consequentemente, o cancelamento do registro indevido, gera o dever de 

indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob 

forma de dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. 

Nancy Andrighi- DJ: 07/08/2012). - A indenização por danos morais deve 

ser fixada dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação 

do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e 

nem estimulação de repetição do ato do ofensor, em face do caráter 

pedagógico da medida. (TJ-MG - AC: 10024121043889001 MG , Relator: 

Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014) O dano 

moral decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro 

de maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral 

independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos 

patrimoniais. Sobre o assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA 

FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO, A ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO 

VALOR INDENIZATÓRIO PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. 

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO 

ADESIVO. Restou incontroversa a ocorrência da negativação do nome da 

autora em serviço de proteção ao crédito, providência que se mostrou 

indevida, ante a constatação de que não havia débito pendente. O dano 

moral se apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, 

ensejando o direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a 

fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a 

partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora a contar da 

c i t a ç ã o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 2 9 5 9 5 8 2 0 1 0 8 2 6 0 0 3 2  S P 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA/CARTÓRIO, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: 

a) CONDENAR, o Reclamado SKY SERVIÇOS BANDA LARGA LTDA, a 

pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de indenização por 

danos morais ocasionados a Reclamante APOENA CAMERINO DE 

AZEVEDO, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do evento danoso(Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 

STJ). b) Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente 

o débito oriundo da negativação em discussão no processo. Determino a 

secretaria que retifique o nome do pólo passivo para constar SKY 

SERVIÇOS BANDA LARGA LTDA. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO OAB - SP195383 (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011374-86.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOSILENE ROCHA 

ARCANJO Pólo Passivo: ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - 

ME Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

documentos e contrato que comprovam a origem da divida. Pois bem, em 

analise aos documentos constantes no processo, ainda que possivel a 

inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se 

ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a 

denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante 

dos documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a 

cobrança em discussão neste processo.. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DO ATO ATENTATORIO Com 

efeito, descreve o art.77, §2º do Novo Código de Processo Civil, em seus 

inciso I e IV, que são deveres das partes e seus procurados, expor os 

fatos de acordo com a verdade, bem como não praticar qualquer inovação 

ilegal no direito litigioso, cabendo a aplicação de multa em decorrência do 

ato atentatório à dignidade da justiça (§2º). Dessa forma, entendo 

pertinente a aplicação de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa 

em decorrência do ato atentatório praticado pela parte autora e seu 

advogado. 6. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Ainda CONDENO a parte autora, juntamente com 

seu procurador ao pagamento de multa de 2%(dois por cento) do valor da 

causa, em decorrência do ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011217-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITH MARQUES DAMACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO OAB - MT0016693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011217-16.2017.811.0004 Pólo Ativo: JUDITH MARQUES 

DAMACENA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo, e em analise aos 

autos verifico possível situação de ilegitimidade passiva, de modo que 

entendo que o pedido poderá ser acolhido, possibilitando que a autora 

ingresse em desfavor do reclamado devido: De acordo com o artigo 487, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo 

sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011312-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DUARTE PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA OAB - MT0021368A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011312-46.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANDRESSA DUARTE 

PEREIRA RAMOS Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Verifico que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 
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Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS, onde em 

resumo alega a parte autora que na data de 17.03.2017 houve a 

interrupção da sua energia, e após dirigir-se a empresa ré, onde alegaram 

que até seis horas seria restabelecido o serviço, no entanto somente foi 

restabelecido quatro dias após. Na contestação, a Reclamada alega 

ilegitimidade ativa, vez que as faturas estão no nome de ROBERTA 

SANTISSIMA DA SILVA, e no mérito que que a fatura de janeiro e 

fevereiro estavam vencidas, sendo efetuado o pagamento somente após 

a suspensão, não incorrendo em atitude ilícita. Pois bem, em que pese as 

alegações da Reclamada, verifico através do contrato de aluguel, mais 

das faturas pagas, que apesar da fatura não estar no nome da autora, é a 

atual residente no endereço, não havendo que se falar em ilegitimidade 

ativa. Ainda, quanto a suspensão dos serviços de energia elétrica, 

verifico que a parte autora efetuou o pagamento das faturas em atraso na 

data do corte, ou seja, 17.03.2017, não sendo viável que o 

restabelecimento do serviço tenha ocorrido somente após 04 (quatro) 

dias. Nesta senda, aplica-se à ré a teoria da responsabilidade objetiva, 

conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, de modo que sua 

responsabilidade civil somente será afastada caso restar comprovada a 

ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente ou 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior. No presente caso, resta 

comprovada a culpa do agente pela demora considerável no 

restabelecimento da energia da parte autora. Outrossim, consoante art. 22 

do CDC, a reclamada, na condição de prestadora de serviço público 

essencial, deve garantir aos seus consumidores a entrega de serviço 

adequado, eficiente e contínuo, sob pena de arcar com as consequências 

advindas de sua inoperância. Neste contexto, analisando os autos, 

verifica-se que a parte reclamante comprova sua condição de consumidor 

da reclamada (contrato de aluguel e faturas pagas) e elenca na inicial o 

sofrimento causado pela falta de energia. Ademais, é certo que é possível 

reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero dissabor inerente a 

vida em sociedade, causando real lesão ao direito da personalidade da 

parte autora, uma vez que ficou privada de serviço essencial à 

sobrevivência e que permite a convivência do ser humano de forma digna 

em sociedade. Deste modo, recai sobre a concessionária reclamada o 

ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo capaz de refutar a interrupção de energia pelo longo periodo, 

porém, a Ré não prestou o atendimento devido ao consumidor, atitude 

intolerável, visto que a enrgia trata-se de um serviço essencial. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. . DANOS MORAIS No 

que tange aos danos morais, deve-se ponderar que a energia elétrica é 

bem de consumo essencial ao cotidiano de qualquer pessoa, de modo que 

a ineficiência ou ausência de seu fornecimento, dependendo das 

circunstâncias do caso e quando superado o razoável, pode, de fato, 

resultar em dissabores que transcendem o mero aborrecimento e 

ocasionam efetivo abalo psíquico. In casu,pela interrupção da energia, 

reputa-se inquestionável que a parte reclamante teve sua honra subjetiva 

atingida em decorrência das recorrentes falhas de prestação de serviço 

da reclamada, mormente ao se ponderar a quantidade e a essencialidade 

da energia elétrica no cotidiano humano, dissabores que, somados, 

denotam desrespeito ao consumidor, transcendem o mero aborrecimento e 

configuram efetivo prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição. 

Nesse sentido: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO 

RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 

279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A apreciação do 

recurso extraordinário, na espécie, encontra óbice na Súmula 279 do STF. 

Precedentes. II - Agravo regimental improvido. (STF - ARE: 723113 RS, 

Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 16/04/2013, 

Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 

29-04-2013) ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO NO 

ACÓRDÃO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO E DEMORA 

INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. danos MORAIS E 

MATERIAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. pretensão de reexame 

de prova. SÚMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO 

DANOSO. 1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de 

Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o 

acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. 2. O 

Tribunal de origem concluiu, com base nos elementos de convicção do 

autos, que ficou configurado dano moral, ao passo que procedeu à 

análise dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, ao assentar 

que a quantia fixada está em consonância com a extensão do dano 

causado. 3. Assim, insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido 

entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática. Incidência da 

Súmula 7/STJ. 4. Em se tratando de responsabilidade extracontratual do 

Estado, o entendimento sedimentado desta Corte é o de que os juros de 

mora são devidos desde a ocorrência do evento danoso, e não da 

citação. Este, aliás, é o conteúdo da Súmula 54/STJ. Agravo regimental 

improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 390675 RS 2013/0293949-0, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/10/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013) A respeito do 

valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e 

doutrinária é no sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da 

indenização do dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. 

Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na 

fixação da mesma, desde que leve em conta a repercussão social do 

dano e seja compatível com a situação econômica das partes e, portanto, 

razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria 

de responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 

11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

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

resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a Reclamada ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a quantia de 

R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante ANDRESSA DUARTE PEREIRA RAMOS, valor 

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

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011115-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011115-91.2017.811.0004 Pólo ativo: ADEVALDO RODRIGUES 

DA SILVA Pólo passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 
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Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. DO MÉRITO A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito no estado do processo, a teor 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova 

pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS c/c DECLARAÇÃO DE 

INEXISTENCIA DE DEBITO, onde a parte autora alega em resumo que 

possuía um plano de telefonia da reclamada, e diante das constantes falha 

na prestação do sinal, cancelou o plano, no entanto, recebe indevidamente 

faturas da cobrança do mesmo. Na contestação, a reclamada alega que 

os valores cobrados são quando o autora ainda possuía o plano ativo, vez 

que o serviço foi utilizado devidamente conforme faz prova com copias 

dos extratos das faturas em anexo. Pois bem, em que pese as alegações 

da parte autora, verifico que a parte Reclamada comprova que a fatura 

recebida se refere a serviços prestados na época que o plano ainda era 

disponível. Sendo certo que ainda que o autor tenha cancelado em um mês 

é possível cobrança no mês posterior devido a serviço proporcionalmente 

prestado. E não tendo o autor pago as faturas até novembro/2015, 

entendo que não há que se falar em cobrança indevida. Assim, os pedidos 

iniciais não merecem ser acolhidos. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Avila 

Vasconcelos Juiza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PARDHALL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OUROLUX COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

 

Autos n.º 1000025-11.2017.811.0008 Pólo Ativo: PARDHALL COMERCIO 

VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E CIA 

LTDA - ME Pólo Passivo: OUROLUX COMERCIAL LTDA Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Apesar de devidamente 

intimado para emendar a inicial, a parte autora permaneceu inerte, de modo 

que a Empresa autora não sendo considerada parte legitima para propor 

ações em sede dos Juizados Especiais, motivo pelo qual o processo deve 

ser extinto de oficio, por incompetência absoluta desse rito. Nesse 

sentido: MITRA DIOCESANA NO POLO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE 

DEMANDAR COMO AUTORA NO JEC, CONSOANTE EXEGESE DO ART. 8º, 

§ 1º, DA LEI Nº 9.099/95. ILEGITIMIDADE PROCLAMADA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSENTE CONDIÇÃO DA 

AÇÃO. MATÉRIA AFEITA À INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA QUE SE 

CONHECE DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO.(TJ-RS - Recurso Cível: 71004726915 RS, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Data de Julgamento: 30/04/2014, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/05/2014) 

Conforme determina o artigo 8º da Lei 9.099/95, o rito dos Juizados não 

contempla empreendimento que não comprove a condição de 

microempresa, empresário individual ou empresa de pequeno porte, como 

é o caso dos autos. Transcrevo o disposto, in verbis: Art. 8º Não poderão 

ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as 

pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a 

massa falida e o insolvente civil. § 1o Somente serão admitidas a propor 

ação perante o Juizado Especial: (Redação dada pela Lei nº 12.126, de 

2009) II - as pessoas enquadradas como microempreendedores 

individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; (Redação dada pela 

Lei Complementar nº 147, de 2014) E, além disso, a simples declaração 

dessa condição não é suficiente para ter acesso a esse Rito Sumaríssimo 

com seus benefícios, e nesse sentido existe respaldo normativo, de que a 

comprovação deve ser material, conforme enunciado do FONAJE: 

ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) – O acesso da microempresa 

ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende 

da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento 

fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro – 

Palmas/TO). Importante ainda colacionar a jurisprudência acerca do tema: 

AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES 

RECONHECIDA DE OFÍCIO. NEGÓCIO HAVIDO ENTRE PESSOA JURÍDICA E 

RÉU. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE A PESSOA FÍSICA, NA CONDIÇÃO 

DE CESSIONÁRIA DA PESSOA JURÍDICA, DEMANDAR NO JUIZADO, 

NOTADAMENTE QUANDO ESTA É UMA SOCIEDADE POR COTAS DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA E SE ENQUADRA NO REGIME GERAL NA 

SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ/RS. VEDAÇÃO IMPOSTA PELO ART. 

8º, PAR.1º, I, DA LEI Nº 9.099/95. PROCESSO EXTINTO DE OFÍCIO. 

RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71003798931, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 08/05/2013). Com efeito, a teor do que dispõe 

o art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil, o juiz poderá examinar, de 

ofício, a qualquer tempo, enquanto não proferida sentença, as condições 

da ação. No caso em tela, a parte autora não comprovou se enquadrar 

como microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno 

porte (art. 8º), e ainda deixou apresentar sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda” (Enunciado 135), apesar de intimada. Desse modo, por 

ausência de condição de procedibilidade, vez que a parte autora deverá 

ingressar com a ação na Justiça Comum por ferir os princípios desse 

Juizado, forçoso determinar a extinção do processo de ofício pelos 

motivos acima declinados. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, inciso VI, da Lei 9.099/95 e falta de preenchimento condição 

postulatória do Art. 8º da mesma lei. Revogo qualquer efeitos 

antecipatórios eventualmente concedidos. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011245-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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OSCAR PORTILHO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Autos nº. 8011245-81.2017.811.0004 Pólo Ativo: OSCAR PORTILHO 

ARAUJO Pólo Passivo: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Em analise ao processo em epigrafe, 

verifico que as partes efetuaram acordo sobre o objeto da demanda. 

Ainda, verifico que a parte executada apresentou petição informando aos 

autos o devido cumprimento da obrigação, requerendo o arquivamento dos 

autos. Com efeito, cumprida a obrigação o processo merece ser arquivado 

(artigo 924, II), sendo declarada extinta a obrigação entre as partes com 

relação ao debito em discussão neste processo. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo formalizado entre as parte para que surta os 

efeitos legais e SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com resolução 

do mérito e consequentemente determino o arquivamento dos autos. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011216-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON LACERDA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANNA LACERDA CUNHA OAB - MT0020473A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada desafia dilação 

probatória, razão pela qual incide na incompetência em razão da matéria 

por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Novembro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JAMMES SILVA DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando defeito na prestação de serviço. Pede danos morais. Em 

contestação, as requeridas, em síntese, alegam que o autor não fez prova 

dos danos, menciona que prestou efetivamente os serviços e que não 

existe responsabilidade das requeridas. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Tenho que analisando detidamente os 

autos, tenho que razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega 

defeito na prestação do serviço, mas não junta documentos que 

evidenciam sua formula. Não faz especificações em sua peça de que 

fatores teriam abalado o patrimônio subjetivo do autor, e na parte material 

não demonstra com provas nenhum prejuízo.. Não traz nenhuma prova 

também que tenha tentado resolver a questão de forma administrativa. 

Ante a absoluta falta de provas, e a manifesta inadequação da fórmula 

eleita, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de 

Novembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY D JANE GOMES SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Novembro de 2017. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada desafia dilação 

probatória, razão pela qual incide na incompetência em razão da matéria 

por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Novembro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE CANDIDA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000033-85.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUCIENE CANDIDA DE 

SOUSA Pólo Passivo: OI S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde a parte autora em 

resumo que possui um plano de internet e telefonia fixa da empresa 

Reclamada. E que a ré entrou em contato oferecendo uma velocidade 

superior para autora pelo valor de R$3,00 (três), e que somente muita 

insistência da ré a autora aceitou, no entanto a cobrança aumentou em 

47,00, sendo que alguns outros meses foram superior. Aduz que passou 

vários meses ligando para reclamada buscando o cancelamento do 

serviço, e com isso sofreu abalo diverso de mero aborrecimento. Na 

contestação, a Reclamada impugna genericamente os fatos aduzidos na 

inicial, alegando que a cobrança foi devida, referente a serviço utilizado 

fora do plano da autora, requerendo a improcedência da inicial. Pois bem, 

em que pese as alegações da parte Reclamada, verifico de não 

apresentou provas capaz de modificar os direitos do autor, e 

considerando o valor do plano da autora, evidentemente a cobrança é 

indevida. Assim, a parte Reclamada não cumpriu com o ônus da sua 

prova, nos termos do artigo 373, II do NCPC. 3.3 DANO MATERIAL Verifico 

que a parte autora comprova a cobrança indevida de R$466,97 

(quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos), de 

modo que deve ser restituído em dobro nos termos do artigo 42, §1º do 

CDC. 3.4 DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação à titulo 

de Dano Moral, entendo que a conduta da Reclamada causou sim abalo 

moral a Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que as 

cobranças indevidas geram aborrecimentos diversos de mero dissabor, 

uma vez que frustam a relação de consumo e confiança entre a 

promovente e a promovida. Assim, a situação do consumidor demandar 

longos horas por mês para tentar cancelar serviços lançados 

indevidamente pela Reclamada, configura transtorno passível de 

reparação. É assente na jurisprudência atual que a cobrança de valores 

diversos do pactuado em relação de consumo, caracteriza abalo moral, 

passível de indenização, nesse sentido: CONSUMIDOR. TELEFONIA. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE 

QUANTIA PAGA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA DE 

VALOR DIVERSO DO PLANO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. 

Consumidora contratou pacote de serviços da reclamada, de telefonia 

fixa, no valor de R$ 79,80 (setenta e nove reais e oitenta centavos) 

mensais. Ocorre que recebeu faturas com cobrança de valor diverso ao 

contratado. 2. A parte contrária não se desincumbiu do ônus de 

comprovar a efetiva utilização de outros serviços que não estavam 

inclusos no plano ofertado, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 333, 

inc. II, do CPC. De consequência, deve a ré proceder com a manutenção 

do plano ofertado e, a devolução dos valores cobrados indevidamente de 

forma dobrada, nos termos do art. 42, § único do CDC. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004819264 

RS, Relator: Marlene Landvoigt, Data de Julgamento: 26/08/2014, Primeira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

28/08/2014) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA. DANO MORAL. COBRANÇA DE VALOR REFERENTE A PLANO 

DIVERSO DO CONTRATADO. Cobrança de valor referente a plano diverso 

do contratado e de valor superior. Inscrição indevida do nome do 

consumidor em órgão restritivo de crédito. Dano moral caracterizado, 

ensejando a respectiva indenização. VALOR INDENIZATÓRIO. O quantum 

indenizatório, atendido o princípio da razoabilidade, deve ser fixado 

considerando as circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a situação 

pessoal do autor, inclusive seu conceito, o potencial econômico do 

lesante, a idéia de atenuação dos prejuízos do demandante e o 

sancionamento do réu a fim de que não volte a praticar atos lesivos 

semelhantes contra outrem. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70055747927 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 

25/03/2014, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 02/04/2014) (grifo nosso) RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. COBRANÇA 

INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO, CUJO DÉBITO ERA 

DESCONTADO DIRETO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Não há 

que se falar em ilegitimidade passiva da ré, pois, ainda que seja o 

empregador quem realize o débito em folha de pagamento, os valores 

cobrados na fatura são lançados pela própria requerida, a qual recebe os 

valores descontados do contracheque do autor. Portanto, sendo ela a 

prestadora dos serviços, evidenciada está a sua responsabilidade pelos 

danos causados ao consumidor. Restou evidenciado nos autos que o 

autor teve incluído em sua fatura de cartão de crédito valores de compras 
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que alega não ter feito. Diante da contestação dos valores lançados na 

fatura, era ônus da demandada demonstrar minimamente a origem dos 

lançamentos, prova que não veio aos autos. Ainda que se admita que o 

autor, ao notar os lançamentos indevidos em sua fatura, não tenha 

adotado as medidas de segurança previstas em um contrato de adesão, a 

ré tinha plenas condições de demonstrar, ainda que minimamente, a origem 

de cada lançamento. Somente assim, poderia haver a análise da culpa 

concorrente do consumidor e eventual exclusão de responsabilidade em 

relação à ré. A ausência de provas a respeito da origem dos débitos 

permite a conclusão que os lançamentos foram indevidos e que, diante do 

pagamento realizado por desconto em folha de pagamento, impõe-se o 

dever de ressarcir os valores cobrados e pagos indevidamente, nos 

termos do art. 42, § único do CDC. Não há que se falar em mero dissabor 

quando uma pessoa tem parte de seu salário descontado indevidamente 

por débitos que não deu origem, comprometendo seu sustento de forma 

considerável. Ainda, a requerida age com descaso e desrespeito com o 

consumidor ao resistir em encontrar uma solução para o impasse, seja no 

âmbito administrativo, seja no âmbito jurídico. O quantum arbitrado a título 

de danos morais, em R$2.500,00, que não comporta minoração, pois 

adequado aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em 

casos análogos. Ademais, é condizente com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mínimo para atingir o caráter 

pedagógico e punitivo. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004814166, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 27/06/2014) Evidente que a cobrança de valores 

indevidos é fato que configura lesão extra-patrimonial, capaz de gerar a 

condenação por dano moral. Constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o que imperioso o atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR 

a Reclamada OI S/A a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) à 

titulo de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

LUCIENE CANDIDA DE SOUSA, valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). B) CONDENAR a reclamada ao pagamento da 

quantia de R$466,97 (quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e 

sete centavos), em dobro, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011309-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RIBEIRO BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA PATRICIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0022630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

Autos nº. 8011309-91.2017.811.0004 Pólo Ativo: LEANDRO RIBEIRO 

BENTO Pólo Passivo: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Em analise ao processo em 

epigrafe, verifico que as partes efetuaram acordo sobre o objeto da 

demanda. Ainda, verifico que a parte executada apresentou petição 

informando aos autos o devido cumprimento da obrigação, requerendo o 

arquivamento dos autos. Com efeito, cumprida a obrigação entre as 

partes, o processo merece ser extinto quanto a segunda reclamada. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o acordo formalizado entre as partes para 

que surta os efeitos legais e SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito com relação a segunda reclamada. Retornem os 

autos para sentença para analise dos fatos quanto a primeira reclamada. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011039-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL BENTO DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO AILTON DA CUNHA OAB - GO39787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011039-67.2017.811.0004 Pólo Ativo: MIGUEL BENTO DAVID 

Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde a parte autora em 

resumo que possui um plano controle de telefonia com a ré por mais de 16 

(dezesseis) anos, e que a fatura gerava em torno de R$70,00, sendo que 

indevidamente em novembro/2016 recebeu uma fatura de R$497,42, e 

após demandar administrativamente, no Procon, viu-se obrigado a efetuar 

um acordo de parcelamento para não ter sua linha suspensa. A 

Reclamada na contestação, alega que o valor cobrado em desfavor do 

autor se refere ao mês em que seu plano foi alterado para o pós-pago, e 

por isso a fatura elevada, pugnando pela improcedência da inicial. Pois 

bem, em que pese as alegações da Reclamada, verifico que não 

comprova que o autor alterou seu plano por um mês, mesmo porque essa 

alegação não faz nenhum sentido, considerando o consumidor não 

mudaria seu plano apenas por um mês de consumo. Desta forma, resta 

evidente que a cobrança em desfavor do autor é indevida. Considerando 
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que o reclamante deixou de anotar na capa dos autos o pedido de tutela, e 

tal não foi analisado. Verifico que até o mês de dezembro/2017 terá pago 

o autor a exatas 09 parcelas, de forma que deverá as mesmas ser 

restituídas, e as outras duas parcelas canceladas, evitando-se cobrança 

indevida em face do autor. 3.4 DO DANO MORAL No que tange ao pedido 

de reparação à titulo de Dano Moral, entendo que a conduta da Reclamada 

causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a promovida. É assente na jurisprudência 

atual que a cobrança de valores diversos do pactuado em relação de 

consumo, caracteriza abalo moral, passível de indenização, nesse 

sentido: CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA. DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL. COBRANÇA DE VALOR DIVERSO DO PLANO 

CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. Consumidora contratou pacote de 

serviços da reclamada, de telefonia fixa, no valor de R$ 79,80 (setenta e 

nove reais e oitenta centavos) mensais. Ocorre que recebeu faturas com 

cobrança de valor diverso ao contratado. 2. A parte contrária não se 

desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva utilização de outros serviços 

que não estavam inclusos no plano ofertado, ônus que lhe cabia, nos 

termos do art. 333, inc. II, do CPC. De consequência, deve a ré proceder 

com a manutenção do plano ofertado e, a devolução dos valores 

cobrados indevidamente de forma dobrada, nos termos do art. 42, § único 

do CDC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71004819264 RS, Relator: Marlene Landvoigt, Data de Julgamento: 

26/08/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 28/08/2014) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO MORAL. COBRANÇA DE VALOR 

REFERENTE A PLANO DIVERSO DO CONTRATADO. Cobrança de valor 

referente a plano diverso do contratado e de valor superior. Inscrição 

indevida do nome do consumidor em órgão restritivo de crédito. Dano 

moral caracterizado, ensejando a respectiva indenização. VALOR 

INDENIZATÓRIO. O quantum indenizatório, atendido o princípio da 

razoabilidade, deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o 

bem jurídico lesado, a situação pessoal do autor, inclusive seu conceito, o 

potencial econômico do lesante, a idéia de atenuação dos prejuízos do 

demandante e o sancionamento do réu a fim de que não volte a praticar 

atos lesivos semelhantes contra outrem. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(TJ-RS - AC: 70055747927 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de 

Julgamento: 25/03/2014, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 02/04/2014) (grifo nosso) RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. COBRANÇA 

INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO, CUJO DÉBITO ERA 

DESCONTADO DIRETO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Não há 

que se falar em ilegitimidade passiva da ré, pois, ainda que seja o 

empregador quem realize o débito em folha de pagamento, os valores 

cobrados na fatura são lançados pela própria requerida, a qual recebe os 

valores descontados do contracheque do autor. Portanto, sendo ela a 

prestadora dos serviços, evidenciada está a sua responsabilidade pelos 

danos causados ao consumidor. Restou evidenciado nos autos que o 

autor teve incluído em sua fatura de cartão de crédito valores de compras 

que alega não ter feito. Diante da contestação dos valores lançados na 

fatura, era ônus da demandada demonstrar minimamente a origem dos 

lançamentos, prova que não veio aos autos. Ainda que se admita que o 

autor, ao notar os lançamentos indevidos em sua fatura, não tenha 

adotado as medidas de segurança previstas em um contrato de adesão, a 

ré tinha plenas condições de demonstrar, ainda que minimamente, a origem 

de cada lançamento. Somente assim, poderia haver a análise da culpa 

concorrente do consumidor e eventual exclusão de responsabilidade em 

relação à ré. A ausência de provas a respeito da origem dos débitos 

permite a conclusão que os lançamentos foram indevidos e que, diante do 

pagamento realizado por desconto em folha de pagamento, impõe-se o 

dever de ressarcir os valores cobrados e pagos indevidamente, nos 

termos do art. 42, § único do CDC. Não há que se falar em mero dissabor 

quando uma pessoa tem parte de seu salário descontado indevidamente 

por débitos que não deu origem, comprometendo seu sustento de forma 

considerável. Ainda, a requerida age com descaso e desrespeito com o 

consumidor ao resistir em encontrar uma solução para o impasse, seja no 

âmbito administrativo, seja no âmbito jurídico. O quantum arbitrado a título 

de danos morais, em R$2.500,00, que não comporta minoração, pois 

adequado aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em 

casos análogos. Ademais, é condizente com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mínimo para atingir o caráter 

pedagógico e punitivo. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004814166, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 27/06/2014) Evidente que a cobrança de valores 

indevidos é fato que configura lesão extra-patrimonial, capaz de gerar a 

condenação por dano moral. Constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o que imperioso o atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR 

a Reclamada CLARO S/A a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) 

à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

MIGUEL BENTO DAVID, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). B) CONDENAR a reclamada ao pagamento da 

quantia de R$746,28 (setecentos e quarenta e seis reais e vinte e oito 

centavos), a titulo de dano material, valor com incidência de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código 

Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação 

desta sentença (Súmula 362 STJ). c) Como consequência da presente 

sentença, DECLARO INEXISTENCIA a cobrança do acordo em face do 

autor, devendo a reclamada abster-se de cobrar as parcelas 10 e 11 do 

referido acordo, sob pena de multa de R$200,00 por ato de 

descumprimento. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000259-90.2017.811.0004 Pólo ativo: FABIO DE SOUZA 

BARROS Pólo passivo: BANCO BMG Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR - PERICIA Antes de adentrar no 

mérito, de proêmio verifico a necessidade de pericia técnica para analise 

dos fatos trazidos pelo autor, tendo em vista que o presente Juízado 

Especial não pode fazer realização de pericias, para analise da proporção 

de juros aplicados, sendo certo que o autor não trouxe aos autos 

respectivo laudo, o processo não poderá ser analisado por este juízo. Se 

caso a parte autora tivesse discutido somente a fraude contratual, tal 

pedido poderia ser analisado, no entanto seus pedidos se baseiam na 

cobrança indevida de juros e multas, não entrando na esfera de 

competência deste juízo, diante a ausência de possibilidade para 

realização de pericia contábil. Com efeito, constato que a competência 
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para o processamento e julgamento do processo é da Justiça Comum, pois 

para verificação dos valores das cobranças é necessário a pericia 

contábil, o que não é permitido no âmbito deste juízo. Posto que os 

Juizados Especiais Cíveis não podem julgar ações de alta complexidade 

diante da interpretação literal do art. 3º da Lei 9.099/95. In Verbis: O 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas. Entendimento este respaldado em um dos pilares dos 

Juizados Especiais, dando característica fundamental dos atos nesse 

instituto, posto que o Princípio da celeridade significa que o processo 

dever ser rápido, e terminar no menor tempo possível, por envolver 

demandas economicamente simples e de nenhuma complexidade jurídica, 

a fim de permitir ao autor a satisfação quase imediata do seu Direito. 

Verificamos que a celeridade e concentração são características que 

fundamentam o empenho do legislador em evitar dilações de prazos, com 

a finalidade de impedir que obstruído nos seus trâmites normais. Deste 

modo há de se concluir há de se concluir que na seara dos Juizados 

Especiais não são cabíveis incidentes que protelem o julgamento, portanto 

não é admitida qualquer forma de intervenção de terceiros e se quer 

realizações de exames periciais, posto que, caso fosse possível a 

aplicabilidade desses procedimentos complexos, o Sistema do Juizado 

Especial deixaria de ser especial, pois sofreria todas as etapas 

burocráticas e complexas do sistema ordinário. Nesse sentido trago à 

baila a melhor jurisprudência: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA 

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS ESTÁ ADSTRITA ÀS CAUSAS DE MENOR COMPLEXIDADE.2. 

NA HIPÓTESE DOS AUTOS, A RECORRIDA AFIRMA NÃO POSSUIR 

CONTRATO DE TELEFONIA COM A EMPRESA RECORRENTE, MAS A RÉ 

TROUXE AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS P ARTES. ASSIM, É 

IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA 

VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO 

DOCUMENTO, REVELANDO-SE ADEQUADA A VALORAÇÃO DO JUIZ DA 

ORIGEM.3. DIANTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, VERIFICA-SE A 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA, QUE RESULTA NA INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 3º E 51, II, 

DA LEI 9.099/95.3º51II9.0994. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A SÚMULA 

DE JULGAMENTO SERVIRÁ DE ACÓRDÃO, A TEOR DO QUE DISPÕE O 

ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENADA A RECORRENTE AO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS, QUE RESTA SUSPENSO EM RAZÃO DA 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. SEM HONORÁRIOS, EM FACE DA 

AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.469.099 (260707520118070009 DF 

0026070-75.2011.807.0009, Relator: LEILA CURY, Data de Julgamento: 

08/05/2012, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: 10/05/2012, DJ-e Pág. 314). JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VALOR RESIDUAL 

GARANTIDO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA 

CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1.O CÁLCULO PARA 

RESTITUIÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO AO CONSUMIDOR, EM 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, EXIGE PERÍCIA 

CONTÁBIL.2.NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA O DESLINDE DA 

QUESTÃO TORNA INCOMPETENTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 3º DA LEI 9.099/95.3º9.0993.RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS COM A SÚMULA DE JULGAMENTO SERVINDO DE 

ACÓRDÃO, NA FORMA DO ARTIGO 46, LEI 9.099/95. A RECORRENTE 

RESPONDE POR CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES 

ARBITRADOS EM 10% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA 

CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 55 DA LEI 9099/95. SUSPENDO A 

COBRANÇA DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA, PELO PRAZO DE CINCO 

ANOS, A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 12, LEI 

1 0 6 0 / 5 0 . 4 6 9 . 0 9 9 5 5 9 0 9 9 1 2 1 0 6 0  ( 1 4 6 7 0 8 8 2 0 1 1 8 0 7 0 0 0 1  D F 

0014670-88.2011.807.0001, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2012, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 11/04/2012, DJ-e Pág. 

239,). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

DEFEITO (OXIDAÇÃO) EM APARELHO CELULAR. POSSIBILIDADE DE 

MAU-USO OU UMIDADE EM DECORRÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A ÁGUA DE 

CHUVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO 

INEQUÍVOCA DE NEXO DE CAUSALIDADE, QUE SÓ PODE SER OBTIDO 

POR PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA QUE SE CONFIRMA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS.1.SE O APARELHO CELULAR APARENTA MAU-USO, 

ALÉM DA OXIDAÇÃO, FICA DIFÍCIL DETERMINAR O NEXO DE 

CAUSALIDADE PARA FINS DE CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. 

CORRETA É A SENTENÇA QUE DECLARA A INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS CÍVEIS, DIANTE DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA, O QUE TORNA A CAUSA COMPLEXA.2.SEM AVANÇO DE 

MÉRITO NÃO HÁ MOTIVO PARA APRECIAÇÃO DA TESE LANÇADA PELO 

RECORRIDO NO SENTIDO DE SER P ARTE ILEGÍTIMA PARA RESPONDER 

PELO FATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONFIRMADA DIANTE DA 

AUSÊNCIA DE PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE 

PELA RECORRIDA.3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

HONORÁRIOS PELO RECORRENTE VENCIDO, ESTES ARBITRADOS EM 

10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, ARTIGO 55 DA LEI 

9099/95. SUSPENSA A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS, POR CINCO 

ANOS, EM FACE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. A SÚMULA 

DE JULGAMENTO SERVIRÁ COMO ACÓRDÃO NA FORMA DO ARTIGO 46 

DA LEI  9 .099 /95 .559099469 .099 . (296805720118070007  DF 

0029680-57.2011.807.0007, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2012, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 03/05/2012, DJ-e Pág. 

241). Ante aos entendimentos acima colacionados, independentemente do 

valor que lhe fora atribuído, visto que por si só já não seria possivel a 

analise neste juízo, , refogem da competência do juízo especial cível em 

decorrência da circunstância de complexidade do feito, que não se 

sujeitam/conformam/adequa ao procedimento especial delimitado pelo art. 

3º da Lei Especial nº 9.099/95; posto que no caso concreto haverá a 

necessidade de promoção de perícia contábil para apurar se os valores 

cobrados são ou não legítimos. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 3º c/c 51, II, 

da Lei 9.099/95, Sugiro a EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito, ante a necessidade de realização de pericia técnica. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNEZIO CARRIJO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO BARRA DO 

GARÇAS - MT, 19 de janeiro de 2018 O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 

42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado 

no prazo de 10 (dez) dias. Processo: 1000599-34.2017.8.11.0004; Valor 

causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: VAGNEZIO CARRIJO FERREIRA 

Parte Ré: REQUERIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S 

A EMBRATEL OBSERVAÇÃO: O processo está integramente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CELIA 

GAMA CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM 

JUIZ SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO 

GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 TELEFONE: (66) 

34011598
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-83.2017.8.11.0004
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WEILY SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Autos n.º 1000447-83.2017.811.0004 Pólo Ativo: WEILY SILVA SANTOS 

Pólo Passivo: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, etc. 

1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. 2.FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL E MORAL, onde suscita a parte autora que adquiriu um 

aparelho de TV no site da reclamada, e superados o prazo de entrega o 

produto foi cancelado sob argumento que teria sido extraviado, sendo 

efetuado a cobrança de uma parcela de R$128,10, e passados mais de 30 

dias não houve restituição da quantia ao autor. Na contestação, a 

Reclamada alega que o autor não faz provas das suas alegações 

pugnando pela improcedência da inicial. Na impugnação o autor informa 

que vêm sendo cobrado todo mês a parcela, já sendo cobrada a quantia 

de 03 parcelas. Pois bem, pelos fatos e documentos constantes no 

processo, verifico que realmente a Reclamada cancelou a entrega do 

produto, no entanto continua efetuando a cobrança em desfavor do autor. 

Dessa forma, entendo devida a restituição da quantia de R$384,03, em 

dobro, ante a cobrança indevida. 3.1. DOS DANOS MORAIS Para que se 

imponha a condenação por dano moral necessário apenas a 

demonstração da conduta lesiva e do nexo de causalidade. In casu, 

restou incontroverso que o produto não fora entregue no prazo previsto, e 

ainda não ocorreu a devolução do valor pago de forma administrativa. 

Posto isto, entendo que a responsabilidade da promovida esta 

indubitavelmente configurada. Com efeito, a promovente trouxe aos autos 

satisfatória documentação onde, de forma insofismável, demonstra a 

compra do produto e o pagamento que não foi cancelado até o momento, 

bem como, entendo presente o dano moral em decorrência da conduta 

irregular da promovida. Assim, o fornecedor responde independentemente 

de culpa por qualquer dano causado ao consumidor, pois que, pela teoria 

do risco, este deve assumir o dano em razão da atividade que realiza. 

Vejamos o ensinamento de Cavalieri (FILHO, Sérgio Cavalieri. O direito do 

consumidor no limiar século XXI. Revista de Direito do Consumidor. Revista 

dos Tribunais, nº 35, jul/set. 2000, p. 105): “Uma das teorias que procuram 

justificar a responsabilidade objetiva é a teoria do risco do negócio. Para 

esta teoria, toda pessoa que exerce alguma atividade cria um risco de 

dano para terceiros. E deve ser obrigado a repará-lo, ainda que sua 

conduta seja isenta de culpa” No que tange a responsabilidade da 

promovida pelos danos causados, a mesma agiu, no mínimo, de forma 

negligente ao promover a oferta de produtos sem ter a certeza de que 

poderia entregá-los, o que configura a ilicitude de sua conduta. Assim 

preceitua o art. 186 do Código Civil, verbis: “Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Como 

se sabe, o dano moral pode ser definido como a lesão à bem que integra 

os direitos da personalidade. A proteção a esse bem imaterial vem 

insculpida em nossa Carta Magna, em seus artigos 1º, inciso III, e 5º, 

incisos V e X. Estando demonstrado que a promovida, agindo 

negligentemente, praticou um ato ilícito, expondo o promovente a uma 

situação de preocupação, ansiedade, constrangimento, ofendendo, 

inclusive, a sua dignidade, cumpre-lhe o dever de reparação. Aliás, em 

caso semelhante ao dos autos, em que a própria promovida nestes autos 

foi também demandada pelo atraso na entrega de produtos, o dano moral 

restou configurado e, ainda, majorado. Vejamos: “EMENTA: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. COMPRA VIA INTERNET. MERCADORIA NÃO ENTREGUE E 

DINHEIRO NÃO DEVOLVIDO. FALTA DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. 

MAJORAÇÃO. 1. A luta a que se submete o consumidor na tentativa de 

buscar seus direitos junto à empresa de vendas da internet que não 

procedeu à entrega da mercadoria adquirida e sequer prestou 

informações básicas, não pode ser considerado meros dissabores da 

vida, mas sim efetivos danos morais. 2. O valor arbitrado deve se prestar 

não só a ressarcir a vítima, mas também a penalizar a empresa de forma a 

coibir comportamentos semelhantes.” (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0106.11.000237-0/001 - COMARCA DE CAMBUÍ – RELADOR DES. 

WAGNER WILSON FERREIRA - APELADO: B2W COMPANHIA GLOBAL DO 

VAREJO - AMERICANAS.COM – j. 29.02.2012) Logo, vislumbra-se 

hipótese que autoriza a condenação da ré ao pagamento de indenização 

por dano moral, haja vista que este é emergente da óbvia angústia sofrida 

pela reclamante. Vejamos julgados: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 

NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E QUITADOS NO PRAZO 

CONTRATADO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - MANTER 

VALOR ARBITRADO. - A relação jurídica existente entre as partes 

litigantes é tipicamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor à lide. Assim, a responsabilidade é objetiva, 

prevista no art. 14 do CDC. - Comprovada a falha na prestação do serviço, 

consubstanciada na não entrega dos produtos adquiridos pelo 

consumidor, a fornecedora deve responder pelos danos experimentados 

pelo autor, considerando a assunção dos riscos do empreendimento, a 

falta de previsão de isenção de sua responsabilidade no que diz respeito 

à entrega do produto. - Os fatos narrados na inicial não constituem mero 

aborrecimento ou dissabor do diaadia. Ao contrário, os fatos relatados 

configuram um grave desrespeito para com o consumidor que, repita-se, 

ficou meses impedido de premiar os seus clientes com as mercadorias 

compradas na empresa ré, causando-lhe frustrações e angústia diante da 

espera da entrega dos produtos. - O valor da indenização deve ser fixado 

com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano 

suportado pelo ofendido, servindo, ainda, como meio de impedir que o 

condenado reitere a conduta ilícita. (TJ-MG - AC: 10079100140478001 MG 

, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 

20/02/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

07/03/2014) É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

Indenizatório, punitivo, pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Desta 

feita, compensa-se, com essas verbas, as angústias, as dores, as 

aflições, os constrangimentos e, enfim, as situações vexatórias em geral a 

que o agente tenha exposto o lesado, com sua conduta indevida." Cabe, 

assim, ao prudente arbítrio dos julgadores, bem como à doutrina e à 

jurisprudência, uma vez que não fixado em lei, mesmo porque impossível 

seria, a instituição de critérios e parâmetros que haverão de presidir às 

indenizações por dano moral, a fim de evitar que o ressarcimento, na 

espécie, não se torne expressão de puro arbítrio. No presente caso, 

adotam-se tais parâmetros para averiguar o montante a ser arbitrado para 

a reparação do dano moral, valendo ressaltar que as condições 

econômicas do ofensor; as circunstâncias fáticas do caso e gravidade da 

lesão e sua repercussão na vida da reclamante, considerando inclusive o 
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descaso do fornecedor não tendo resolvido a situação da parte autora, 

autorizam a condenação em patamar equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). 4. DISPOSITIVO: Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL 

DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito. a) CONDENAR a reclamada 

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. ao pagamento da quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), à título de dano moral, à parte autora WEILY 

SILVA SANTOS, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia 

de R$384,03 (trezentos e oitenta e quatro reais e três centavos), em 

dobro, a titulo de dano material a parte autora, atualizados pelo INPC desde 

o desembolso (Súmula 54 STJ). C) Como consequência da presente 

sentença, determino a reclamada que abstenha-se de cobrar as parcelas 

do produto em discussão nesta lide, sob pena de multa de R$200,00 

(duzentos reais) por ato de descumprimento. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT.. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011289-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011289-03.2017.811.0004 Pólo Ativo: ELIZANGELA GOMES DA 

COSTA Pólo Passivo: OI S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito no estado do processo, a teor 355, I, do 

Código de Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante 

a produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, onde suscita a parte 

autora que teve indevidamente sua linha telefônica nóvel bloqueada, e 

apesar de todo esforço a reclamada não restabeleceu o serviço, 

obrigando o ingresso da presente ação. Na contestação, a Reclamada 

alega em resumo que o serviço esta funcionando perfeitamente, que a 

autora não faz prova de suas alegações, requerendo a improcedência da 

inicial. Pois bem, diante dos inúmeros protocolos apresentados pela parte 

autora, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço da Ré, visto 

que bloqueou indevidamente a linha da autora. 3.1 DANOS MORAIS É 

pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral, principalmente nas 

relações consumeristas, não depende de prova, bastando comprovação 

do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas é presumido, 

uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro para aferir a 

sua dor e a sua mágoa. Desse modo, é de se salientar que o prejuízo 

moral experimentado pelo Reclamante deve ser ressarcido numa soma 

que não apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo, prudência, razoabilidade e severidade. Destaco que, ao 

contrário do asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou 

sim abalo moral a parte reclamante, visto que a Reclamada poderia ter 

resolvido a situação de forma administrativa, e constatado o dano moral, 

deve ser verificada a respectiva reparação, para o imperioso atendimento 

das vias adequadas. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. É 

cediço que, para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer 

aos princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade 

econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a 

gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do 

responsável. Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em 

conta a natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do 

ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA EM 

PARTE DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, com resolução de mérito, mantendo os efeitos da tutela 

e os tornando definitivo, o que faço para: a) CONDENAR a parte 

Reclamada OI S/A. a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a 

titulo de indenização por danos morais ao Reclamante ELIZANGELA 

GOMES DA COSTA valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011034-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DE PAULA CAMARGO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO AILTON DA CUNHA OAB - GO39787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UOL - UNIVERSO ONLINE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011034-45.2017.811.0004 Pólo Ativo: ELIANA DE PAULA 

CAMARGO DO PRADO Pólo Passivo: UNIVERSO ONLINE S.A - UOL Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 
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obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, onde a parte autora aduz que deparou-se com a cobrança 

indevida no seu cartão de crédito de divida não contraída junto a ré, e que 

não conseguindo resolver de forma administrativa ingressa com a 

presente ação. Na contestação, a Reclamada Universo Online, impugnou 

genericamente a inicial, alegando que a cobrança é devida, porém aos 

autos não trouxe nenhum documento, com exceção de demonstrativos de 

telas que constam os dados da autora. Pois bem, em que pese as 

alegações da Reclamada, não foram apresentadas provas suficientes 

para comprovar que a autora contratou os serviços, dando ensejo à 

cobrança. É certo que o contrato realizado pela internet possui menos 

informalidade como um contrato físico, porém, existem outros meios de 

provas, como e-mail de confirmação, conversas ou áudios da 

contratação. Assim, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço, 

e a cobrança de serviços não solicitados pela parte autora. Ainda tendo a 

parte autora, solicitado o cancelamento, deveria a Reclamada ter cumprido 

a solicitação e não mais enviar cobranças para a autora. 3.1.DANOS 

MATERIAIS No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e a 

jurisprudência pátria tem se inclinado para a restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, parágrafo único 

do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a autora comprova a 

cobrança da quantia de R$328,90 (trezentos e vinte e oito reais e noventa 

centavos), que devem ser restituídos em dobro. 3.2 DO DANO MORAL No 

que tange ao pedido de reparação à titulo de Dano Moral, entendo que a 

conduta da Reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse 

passível de indenização, posto que as cobranças indevidas geram 

aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a 

relação de consumo e confiança entre a promovente e a promovida. O art. 

14 do Código de Defesa do Consumidor disciplina a responsabilidade do 

fornecedor pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, sendo que a única forma de afastá-la é provando-se que 

inexiste o defeito ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, prova essa que não foi feita no caso ora sub judice. RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. 

COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO, CUJO 

DÉBITO ERA DESCONTADO DIRETO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Não há 

que se falar em ilegitimidade passiva da ré, pois, ainda que seja o 

empregador quem realize o débito em folha de pagamento, os valores 

cobrados na fatura são lançados pela própria requerida, a qual recebe os 

valores descontados do contracheque do autor. Portanto, sendo ela a 

prestadora dos serviços, evidenciada está a sua responsabilidade pelos 

danos causados ao consumidor. Restou evidenciado nos autos que o 

autor teve incluído em sua fatura de cartão de crédito valores de compras 

que alega não ter feito. Diante da contestação dos valores lançados na 

fatura, era ônus da demandada demonstrar minimamente a origem dos 

lançamentos, prova que não veio aos autos. Ainda que se admita que o 

autor, ao notar os lançamentos indevidos em sua fatura, não tenha 

adotado as medidas de segurança previstas em um contrato de adesão, a 

ré tinha plenas condições de demonstrar, ainda que minimamente, a origem 

de cada lançamento. Somente assim, poderia haver a análise da culpa 

concorrente do consumidor e eventual exclusão de responsabilidade em 

relação à ré. A ausência de provas a respeito da origem dos débitos 

permite a conclusão que os lançamentos foram indevidos e que, diante do 

pagamento realizado por desconto em folha de pagamento, impõe-se o 

dever de ressarcir os valores cobrados e pagos indevidamente, nos 

termos do art. 42, § único do CDC. Não há que se falar em mero dissabor 

quando uma pessoa tem parte de seu salário descontado indevidamente 

por débitos que não deu origem, comprometendo seu sustento de forma 

considerável. Ainda, a requerida age com descaso e desrespeito com o 

consumidor ao resistir em encontrar uma solução para o impasse, seja no 

âmbito administrativo, seja no âmbito jurídico. O quantum arbitrado a título 

de danos morais, em R$2.500,00, que não comporta minoração, pois 

adequado aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em 

casos análogos. Ademais, é condizente com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mínimo para atingir o caráter 

pedagógico e punitivo. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004814166, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 27/06/2014) Evidente que a cobrança de valores 

indevidos é fato que configura lesão extra-patrimonial, capaz de gerar a 

condenação por dano moral. Constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o que imperioso o atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, 

a Reclamada UNIVERSO ONLINE S/A a pagar a quantia de R$4.000,00 

(quatro mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante ELIANA DE PAULA CAMARGO DO PRADO, valor com 

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

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) 

CONDENAR a Reclamada Universo à restituir o indébito a Reclamante que 

consiste no valor de R$ 328,90 (trezentos e vinte e oito reais e noventa 

centavos),em dobro, a titulo de dano material, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 

do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da 

presente sentença, DECLARO inexistente a relação jurídica entre as 

partes. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SARA REGINA BUENO LEITE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000640-98.2017.811.0004 Pólo Ativo: SARA REGINA BUENO 

LEITE PEREIRA Pólo Passivo: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 
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motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

em resumo, que possuía uma divida coma reclamada sendo efetuado o 

devido parcelamento e quitação da divida, conforme documento em anexo, 

porém indevidamente teve seu nome restrito. Na contestação, o 

Reclamado impugna genericamente as alegações iniciais, aduzindo que a 

divida é devida, porém não apresenta nenhum documento hábil a combater 

as provas trazidas pela autora. Pois bem, em que pese as alegações da 

parte Reclamada, verifico que pelos documentos apresentados, refere-se 

a mesma divida informada e comprovado pelo autor o pagamento, resta 

evidente que a manutenção nos órgãos de proteção é indevida. 3.1. DO 

DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano 

moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que as cobranças 

indevidas geram aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que 

frustam a relação de consumo e confiança entre a promovente e a 

Promovida. É a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que "a inércia do credor em promover a atualização dos dados cadastrais, 

apontando o pagamento, e consequentemente, o cancelamento do registro 

indevido, gera o dever de indenizar, independentemente da prova do abalo 

sofrido pelo autor, sob forma de dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 

- RS - Relatora: Min. Nancy Andrighi- DJ: 07/08/2012). Nesse sentido: 

DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO- APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA - DANO 

COMPROVADO - ORIENTAÇÃO DO STJ- FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO- 

CARÁTER PEDAGÓGICO - Segundo a mais moderna orientação do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, "a inércia do credor em promover a 

atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento, e 

consequentemente, o cancelamento do registro indevido, gera o dever de 

indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob 

forma de dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. 

Nancy Andrighi- DJ: 07/08/2012). - A indenização por danos morais deve 

ser fixada dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação 

do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e 

nem estimulação de repetição do ato do ofensor, em face do caráter 

pedagógico da medida. (TJ-MG - AC: 10024121043889001 MG , Relator: 

Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014) O dano 

moral decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro 

de maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral 

independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos 

patrimoniais. Sobre o assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA 

FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO, A ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO 

VALOR INDENIZATÓRIO PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. 

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO 

ADESIVO. Restou incontroversa a ocorrência da negativação do nome da 

autora em serviço de proteção ao crédito, providência que se mostrou 

indevida, ante a constatação de que não havia débito pendente. O dano 

moral se apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, 

ensejando o direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a 

fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a 

partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora a contar da 

c i t a ç ã o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 2 9 5 9 5 8 2 0 1 0 8 2 6 0 0 3 2  S P 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA/CARTÓRIO, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, o Reclamado NATURA 

COSMÉTICOS S/A, a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo 
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de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante SARA 

REGINA BUENO LEITE PEREIRA, valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso(Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). b) Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o débito oriundo da negativação em 

discussão no processo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 8011005-92.2017.811.0004 Pólo Ativo: JULIANA CARVALHO DA 

SILVA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 04-.01 e 06.01.2017, ficou sem energia em sua residência, assim 

como em vários bairros da cidade. Na contestação, a Reclamada alega 

que se houve interrupção de energia, foram por causas externas que a 

empresa não tem como apurar, sendo que não foram provados danos 

morais ou materiais, pugnando pela improcedência da ação. Pois bem, 

verifico que a(s) parte(s) autora(s) pleiteia receber danos morais em 

decorrência da queda de energia ocorrida em sua região. Com efeito, 

entendo, assim, como tem decidido a Turma Recursal, que suspensão 

ocorrida entre várias pessoas simultaneamente, devem ser objetos de 

ações coletivas para determinar a caracterização do dano. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO - FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS 

DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE 

AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - 

IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA 

ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A 

ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA 

CONCESSIONÁRIA - RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano 

moral, diante de alegações generalizadas acerca da falha do serviço de 

energia elétrica, sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do 

alegado dano. Nesses casos, diante da necessidade da individualização 

do suposto dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo 

consumidor, já narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria 

ofendido a sua honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma 

generalizada em sua peça exordial. Não se faz possível a determinação 

de normalização individual dos serviços quando se anota, desde a 

exordial, que os problemas são gerais e coletivos na Comarca de 

Campinápolis, razão pela qual se faz possível a concessão de adequação 

da prestação dos serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido 

anteriormente. Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Ressalte-se que 

isso não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, 

mas quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo 

que de maneira mínima a extensão do dano moral que alega, e não 

mencionar o dano ocorrido de forma geral como apresentado no presente 

autos. Ainda, verifico que os documentos trazidos aos autos para 

comprovação do defeito de fornecimento de energia elétrica, não está em 

nome da parte autora, sendo certo que cada situação trazida ao 

conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e 

cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias 

nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que 

passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que 

evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o 

dever de reparar o “mal causado”. No que diz respeito ao dano moral, não 

verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou 

suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória ou indigna, de modo que não sendo cabível a 

realização de pericias em sede dos Juizados Especiais, entendo que 

caberia a autora ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o 

que não o fez. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000683-35.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUCINETE ALVES DE 

SOUZA Pólo Passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 
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conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDEBITO, onde a parte autora em 

resumo aduz que recebeu em sua residência dois chips da reclamada, 

dirigindo-se a empresa ré, onde optou por não desbloquear os mesmos. 

No entanto, recebeu indevidamente a cobrança de duas faturas no mês 

seguinte, onde ligou para reclamada, e somente efetuariam o 

cancelamento se pagasse as faturas, o que o fez, porém, todo mês chega 

fatura sem que a autora tenha contratado qualquer serviço. A Reclamada 

em resumo na contestação aduz que não houve negativação do nome da 

autora, bem como a situação trazida aos autos não é capaz de ensejar 

abalo moral. Pois bem, em analise aos documentos constantes no 

processo, verifico que a parte autora comprova a falha na prestação do 

serviço da ré, visto que não contratou nenhum plano de telefonia, não 

podendo ser cobrada por valores indevidos, e ainda ver-dificuldade a 

cancelar serviço que não foi contratado. Quanto a restituição, verifico que 

a autora comprova o pagamento da quantia de R$77.04 (setenta e sete 

reais e quatro centavos), que devem ser restituídos em dobro, ante a 

cobrança indevida. 3.3 DO DANO MORAL No que tange ao pedido de 

reparação à titulo de Dano Moral, entendo que a conduta da Reclamada 

causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que falha na prestação do serviço frustam a relação 

de consumo e confiança entre a promovente e a promovida. É assente na 

jurisprudência atual que a cobrança de valores diversos do pactuado em 

relação de consumo, caracteriza abalo moral, passível de indenização, 

nesse sentido: CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA DE VALOR DIVERSO DO 

PLANO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. Consumidora contratou 

pacote de serviços da reclamada, de telefonia fixa, no valor de R$ 79,80 

(setenta e nove reais e oitenta centavos) mensais. Ocorre que recebeu 

faturas com cobrança de valor diverso ao contratado. 2. A parte contrária 

não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva utilização de outros 

serviços que não estavam inclusos no plano ofertado, ônus que lhe cabia, 

nos termos do art. 333, inc. II, do CPC. De consequência, deve a ré 

proceder com a manutenção do plano ofertado e, a devolução dos valores 

cobrados indevidamente de forma dobrada, nos termos do art. 42, § único 

do CDC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71004819264 RS, Relator: Marlene Landvoigt, Data de Julgamento: 

26/08/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 28/08/2014) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO MORAL. COBRANÇA DE VALOR 

REFERENTE A PLANO DIVERSO DO CONTRATADO. Cobrança de valor 

referente a plano diverso do contratado e de valor superior. Inscrição 

indevida do nome do consumidor em órgão restritivo de crédito. Dano 

moral caracterizado, ensejando a respectiva indenização. VALOR 

INDENIZATÓRIO. O quantum indenizatório, atendido o princípio da 

razoabilidade, deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o 

bem jurídico lesado, a situação pessoal do autor, inclusive seu conceito, o 

potencial econômico do lesante, a idéia de atenuação dos prejuízos do 

demandante e o sancionamento do réu a fim de que não volte a praticar 

atos lesivos semelhantes contra outrem. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(TJ-RS - AC: 70055747927 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de 

Julgamento: 25/03/2014, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 02/04/2014) (grifo nosso) RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. COBRANÇA 

INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO, CUJO DÉBITO ERA 

DESCONTADO DIRETO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Não há 

que se falar em ilegitimidade passiva da ré, pois, ainda que seja o 

empregador quem realize o débito em folha de pagamento, os valores 

cobrados na fatura são lançados pela própria requerida, a qual recebe os 

valores descontados do contracheque do autor. Portanto, sendo ela a 

prestadora dos serviços, evidenciada está a sua responsabilidade pelos 

danos causados ao consumidor. Restou evidenciado nos autos que o 

autor teve incluído em sua fatura de cartão de crédito valores de compras 

que alega não ter feito. Diante da contestação dos valores lançados na 

fatura, era ônus da demandada demonstrar minimamente a origem dos 

lançamentos, prova que não veio aos autos. Ainda que se admita que o 

autor, ao notar os lançamentos indevidos em sua fatura, não tenha 

adotado as medidas de segurança previstas em um contrato de adesão, a 

ré tinha plenas condições de demonstrar, ainda que minimamente, a origem 

de cada lançamento. Somente assim, poderia haver a análise da culpa 

concorrente do consumidor e eventual exclusão de responsabilidade em 

relação à ré. A ausência de provas a respeito da origem dos débitos 

permite a conclusão que os lançamentos foram indevidos e que, diante do 

pagamento realizado por desconto em folha de pagamento, impõe-se o 

dever de ressarcir os valores cobrados e pagos indevidamente, nos 

termos do art. 42, § único do CDC. Não há que se falar em mero dissabor 

quando uma pessoa tem parte de seu salário descontado indevidamente 

por débitos que não deu origem, comprometendo seu sustento de forma 

considerável. Ainda, a requerida age com descaso e desrespeito com o 

consumidor ao resistir em encontrar uma solução para o impasse, seja no 

âmbito administrativo, seja no âmbito jurídico. O quantum arbitrado a título 

de danos morais, em R$2.500,00, que não comporta minoração, pois 

adequado aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em 

casos análogos. Ademais, é condizente com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mínimo para atingir o caráter 

pedagógico e punitivo. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004814166, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 27/06/2014) Evidente que a cobrança de valores 

indevidos é fato que configura lesão extra-patrimonial, capaz de gerar a 

condenação por dano moral. Constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o que imperioso o atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantenho os efeitos 

da tutela, para: a) CONDENAR a Reclamada a pagar a quantia de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante LUCINETE ALVES DE SOUZA, valor com 

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

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). a) 

CONDENAR, a Reclamada a pagar a quantia de R$77,04 (setenta e sete 

reais e quatro centavos) em dobro, à titulo de indenização por danos 

materiais ocasionados ao Reclamante, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso(Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). c) Como consequência da presente 

sentença, DECLARO INEXISTENCIA a relação contratual entre as partes, 

quanto ao objeto em discussão neste processo. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOUZA LELLIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 
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38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada desafia dilação 

probatória, razão pela qual incide na incompetência em razão da matéria 

por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Novembro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011303-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DE ALMEIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS OAB - MT0018132A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011303-04.2017.811.0004 Pólo Ativo: WELLINGTON DE 

ALMEIDA RODRIGUES Pólo Passivo: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E 

MORAL, onde em resumo, alega o Reclamante que adquiriu um aparelho 

de TV por meio de um sorteio, e tendo o produto apresentado defeito, não 

conseguiu receber atendimento para conserto do mesmo sob alegação da 

ré que o prazo de garantia teria expirado. Na contestação, a Reclamada 

alega que o produto não foi encaminhado para assistência, de forma que 

não poderia ter solucionado o problema do autor, sendo que caberia ao 

autor comparecer a loja com documentos para envio e o autor não 

compareceu. Alega decadência do direito pleiteado, e requer 

improcedência da inicial. Quanto aos fatos alegados no processo, verifico 

que o autor comprova o defeito no produto, através do protocolo, sendo 

certo que o ingresso da presente ação se deu antes de um ano da compra 

do produto, sendo evidente que o produto estava dentro do prazo de 

garantia, existindo falha na prestação do serviço da ré. Dessa forma, 

quanto aos danos materiais, entendo que deve o valor do produto ser 

restituído ao autor, que tange na quantia de R$1.499,00 (um mil, 

quatrocentos e noventa e nove reais). 2.3. DANO MORAL Quanto ao 

pedido de dano moral, é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Ademais, tenho que, considerando o transtorno 

sofrido pela parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado o conflito administrativamente, 

sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (2016), SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,mantendo os efeitos da tutela, 

para, solidariamente: a) CONDENAR, as Reclamadas a pagar a quantia de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante WELLINGTON DE ALMEIDA RODRIGUES, valor 

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

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) . b) CONDENAR A 

Reclamada ao pagamento da quantia de R$1.499,00 (um mil, quatrocentos 

e noventa e nove reais) a titulo de dano material, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 

do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ) . Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011389-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO FERNANDES RABELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA OAB - MT0018582A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASABLANCA IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA ARRAES DE ALENCAR ARARIPE NUNES OAB - CE32111 

(ADVOGADO)

 

Vistos Etc... 1. Relatório Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 
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Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Não consideradas nenhuma preliminar, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investidas dos poderes do Art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

maior dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. A parte promovente alega em 

síntese que foi vitima de sinistro, ocasionado por manobra ilegal da parte 

requerida, e que teve prejuízos a monta de R$ 2.548,00 (dois mil 

quinhentos e quarenta e oito) de danos materiais imediatos. Pede 

ressarcimento. A partes promovida apresenta contestação, alegando que 

não foi sua culpa o acidente, que não houve ato ilícito, que deve haver 

intervenção de terceiro e impugna documentos e valores. Refuta danos e 

pede improcedência. Observando os autos entendo que razão parcial 

assiste à parte autora. O promovido é responsável por todas 

consequências do acidente. Então merece prosperar o pleito de 

ressarcimento da parte autora. Diante da comprovação dos danos 

materiais sofridos pelo promovente com o custeamento do valor de seu 

gasto devido a lesão em seu patrimônio, a autora tem direito a pagamento, 

pelos danos comprovados. Assim, resta evidente que o promovente tem 

direito à restituição dos valores dos prejuízos, e partindo a quantificação, 

tendo em vista que fixou-se a requerer o valor de R$ 2.548,00 (dois mil 

quinhentos e quarenta e oito), tenho que neste patamar deve ser fixado. 

Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais 

demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) condenar o promovido a pagar, a título de danos materiais, 

referente aos valores dos gastos apontados, portanto nos autos a monta 

R$ 2.548,00 (dois mil quinhentos e quarenta e oito), corrigida 

monetariamente desde a data do sinistro (sumula 43 do STJ), e com juros 

de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC c/c o art. 161, §1º do CTN) a 

contar da citação válida. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523, 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 30 de Novembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010073-12.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDO ROCHA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARAGUAIA COMERCIO DE MOTOS LTDA (EXECUTADO)

BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER OAB - MT0014554A (ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

 

1- Tendo a executada efetuado depósito de valor excessivo ao apurado 

pelo contador judicial, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o 

pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as providências 

necessárias para expedição de alvará consoante petição do advogado 

que representa os interesses da parte, inclusive realizando-se a 

transferência para a conta indicada nos autos. 2- Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 3- Intime-se. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE IDELMA FONSECA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA OAB - MT0017086A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL OVOLAR LTDA - EPP (REQUERIDO)

MARCOS GONÇALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Vistos Etc... 1. Relatório Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Não consideradas nenhuma preliminar, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investidas dos poderes do Art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

maior dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. A parte promovente alega em 

síntese que foi vitima de sinistro, ocasionado por manobra ilegal da parte 

requerida, e que teve prejuízos a monta de R$ 2.548,00 (dois mil 

quinhentos e quarenta e oito) de danos materiais imediatos. Pede 

ressarcimento. A partes promovida apresenta contestação, alegando que 

não foi sua culpa o acidente, que não houve ato ilícito, que deve haver 

intervenção de terceiro e impugna documentos e valores. Refuta danos e 

pede improcedência. Observando os autos entendo que razão parcial 

assiste à parte autora. O promovido é responsável por todas 

consequências do acidente. Então merece prosperar o pleito de 

ressarcimento da parte autora. Diante da comprovação dos danos 

materiais sofridos pelo promovente com o custeamento do valor de seu 

gasto devido a lesão em seu patrimônio, a autora tem direito a pagamento, 

pelos danos comprovados. Assim, resta evidente que o promovente tem 

direito à restituição dos valores dos prejuízos, e partindo a quantificação, 

tendo em vista que fixou-se a requerer o valor de R$ 2.548,00 (dois mil 

quinhentos e quarenta e oito), tenho que neste patamar deve ser fixado. 

Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais 

demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) condenar o promovido a pagar, a título de danos materiais, 

referente aos valores dos gastos apontados, portanto nos autos a monta 

R$ 2.548,00 (dois mil quinhentos e quarenta e oito), corrigida 

monetariamente desde a data do sinistro (sumula 43 do STJ), e com juros 

de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC c/c o art. 161, §1º do CTN) a 

contar da citação válida. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523, 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 30 de Novembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES REZENDE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000496-27.2017.811.0004 Pólo Ativo: LOURDES REZENDE DE 

SOUZA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 
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valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF 

decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HYGOR REZENDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BELKISS BRANDAO OAB - GO7649 (ADVOGADO)

ERONDINO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR OAB - MG0136087A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando defeito na prestação de serviço, por atraso de transporte. Pede 

danos morais. Em contestação, a requerida, em síntese, alegou que o 

autor não fez prova dos danos, menciona que prestou efetivamente os 

serviços e que não existe responsabilidade das requeridas. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Tenho que 

analisando detidamente os autos, tenho que razão não assiste ao 

promovente. O (a) autor (a) alega defeito na prestação do serviço, mas 

não junta documentos que evidenciam sua formula. Solicita danos 

baseado no fato de ter perdido outro ônibus marcado e de ter por 

consequência ter perdido entrevista de emprego, que não prova nem 

minimamente. Não faz especificações em sua peça de que fatores teriam 

abalado o patrimônio subjetivo do autor, e na parte material não demonstra 

com provas nenhum prejuízo. Não traz nenhuma prova também que tenha 

tentado resolver a questão de forma administrativa. Ante a absoluta falta 

de provas, e a manifesta inadequação da fórmula eleita, a improcedência é 

o único caminho que a ação pode tomar. Finalizando o ímpeto decisório, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Novembro de 2017. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011172-80.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAURA PEREIRA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA BEATRIZ BILEGO OAB - MT0017060A (ADVOGADO)

PAULA GRAZIANE DELMONDES OAB - MT0017744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CADASTRO FORTE BRASIL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO EDUARDO LACERDA OAB - SP346137-O (ADVOGADO)

 

Na presente data este magistrado acessou o sistema RENAJUD e retirou a 

restrição que outrora recaiu sob o veículo da empresa CADASTRO FORTE 

BRASIL LTDA M.E. Outrossim, DETERMINO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará em prol da parte 

exequente na conta bancária indicada nos autos, devendo a secretaria 

observar os poderes contidos na procuração juntada pelo douto causídico 

que representa os interesses daquela. Por fim, após o trânsito em julgado 

da sentença contida no ID 8447222, arquivem-se os autos mediante as 

baixas e anotações necessárias. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011179-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOELI APARECIDA GOMES MACHADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT0004431A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011179-04.2017.811.0004 Pólo Ativo: CAMILO & SILVA LTDA - 

ME Pólo Passivo: SOELI APARECIDA GOMES MACHADO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 
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obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde a parte autora pleiteia o recebimento da quantia de 

R$2.209,65 (dois mil, duzentos e nove reais e sessenta e cinco centavos), 

representados pelo termo de confissão de divida. A reclamada na 

contestação alega que a empresa autora não poderá valer-se dos 

juizados Especiais para efetuar a cobrança em questão, pugnando pela 

extinção sem análise de mérito da demanda. Com efeito, verifico a regular 

preenchimento da parte autora para ingresso da presente ação neste 

Juízo, e não havendo qualquer discussão na contestação quanto a licituda 

da cobrança, entendo que a mesma é devida. 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

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

para: a) CONDENAR a Reclamada SOELI APARECIDA GOMES MACHADO 

a pagar à quantia de R$2.209,65 (dois mil, duzentos e nove reais e 

sessenta e cinco centavos)) a Reclamante CAMILO & SILVA LTDA - ME, 

corrigidos monetariamente pelo INPC desde a publicação desta sentença 

(362 STJ) e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. (405 CC). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010934-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (REQUERENTE)

JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

CONECTA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 

(REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010934-90.2017.811.0004 Pólo Ativo: JORGE HUMBERTO 

NOGUEIRA REIS e IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS Pólo Passivo: 

TELEFONICA BRASIL S.A. e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES De proêmio, 

entendo por aplicar de oficio, a ilegitimidade ativa da parte autora 

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS, tendo em vista que o consumidor que 

adquiriu o produto objeto desta lide é o primeiro reclamante. Ainda entendo 

por aplicar ilegitimidade em todas as partes qualificadas no pólo passivo, 

devendo constar somente TELEFONICA BRASIL S.A. e ZURICH MINAS 

BRASIL SEGUROS S/A, tendo em vista que deverá a parte autora somente 

incluir os sócios em possível desconstituição da personalidade jurídica em 

uma execução infrutífera. Ainda, restando alguma outra empresa solidária 

a presente, entendo que caberá as reclamadas o ingresso de ação 

regressiva. 2.3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, , onde a parte autora em resumo, aduz que adquiriu um 

aparelho celular na primeira reclamada, adquirindo juntamente um seguro 

de roubo/furto da segunda reclamada. Aduz que após ter o aparelho 

celular roubado, solicitou a restituição da quantia de R$4.899,00, sendo 

que a reclamada se negou a efetuar o pagamento sob alegação de atraso 

no pagamento, o que a parte autora comprova ser indevido, visto que o 

pagamento foi efetuado devidamente. A primeira Reclamada na 

contestação aduz que não pode ser responsabilizada, pois o seguro não 

tem relação com a mesma. A segunda Reclamada em resumo alega que 

agiu em conformidade com as regras dos seguros e que estando a parte 

autora inadimplente, não merece acolhimento o presente feito. Pois bem, 

verifico que a parte autora comprova devidamente o pagamento do 

seguro, de forma que a não concessão de forma administrativa incorre em 

abalo indenizável. Quanto aos danos materiais , entendo devido a 

restituição da quantia de R$4.899,00 (quatro mil, oitocentos e noventa e 

nove reais ) conforme previamente estipulado em contrato. Deixo de 

analisar pedidos de lucros cessantes, tendo em vista que não restam 

comprovados. 2.3. DANOS MORAIS No que tange ao pedido de reparação 

a titulo de dano moral, entendo que a conduta da empresa Reclamada 

causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, principalmente pelo fato de não ter efetuado o pagamento do 

prêmio de forma administrativa, vez que era o direito da autora. Dispõe o 

Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos 

fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil 

no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo 

é possível concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, 

decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano 

moral passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a 

lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o 

sofrimento por ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, 

lesão esta que entendo ocorrida no caso vertente. Com efeito, a parte 

autora narra seu constrangimento e inconformismo com a impossibilidade 

de utilizar dos benefícios pagos a titulo de seguro, sendo que o pagamento 

estava ocorrendo devidamente. Destaco que, ao contrário do asseverado 

na contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte 

reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva 

reparação, para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço 

que, para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos 

princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade 

econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a 

gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do 

responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, 

punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal 

justo experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para 

solidariamente: a) CONDENAR as Reclamadas TELEFONICA BRASIL S.A. e 

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A a pagar a quantia de a pagar 

quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de indenização por danos 

morais ao Reclamante JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS, valor com 

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

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) 

CONDENAR as Reclamadas ao pagamento da quantia de R$4.899,00 

(quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais), ao autor, a titulo de dano 

material, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 
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partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). c) Reconheço EX OFFICIO a ilegitimidade ativa da Reclamante 

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS e a ilegitimidade passiva dos 

reclamados: BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA; ALBERTO 

MANOEL HORCAJO AGUIRRE; AMOS GENISOSH ;MEGA 

ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA; IBRAIM LACERDA 

CHAHOUD ; JAMIL LACERDA CHAHOUD; GLAUCIA ASVOLINSQUE DIOGO 

DE FARIA SMITHSON; EMANUEL DAVID BALTIS; WALTER EDUARDO 

PEREIRA;EDSON LUIS FRANCO e MARCIO BENEVIDES XAVIER, julgando o 

presente feito sem analise de mérito. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011027-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE BUENO DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACK MARCIO MARIA ZIMMERMANN OAB - MT0019207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8011027-53.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUCILENE BUENO DE 

FARIA Pólo Passivo: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO INDENIZATORIA POR DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante em resumo, que estava em debito com o 

Reclamado, e após efetuar acordo para pagamento da sua divida teve sua 

conta bancária bloqueada indevidamente, sendo que teve problemas para 

receber seu salário, e após muito transtornos conseguiu restabelecer sua 

conta. O reclamado alega em contestação que estava previsto no contrato 

o bloqueio da conta da parte autora, requerendo a improcedência da 

inicial. Pois bem, em que pese as alegações do Banco Réu, evidente que o 

bloqueio total dos proventos do autor caracteriza atitude ilícita, conforme 

extrato apresentados pela autora, que comprovam o alegado. Entendo que 

o contrato de adesão em que a autora foi submetida a assinar não poderia 

conter clausulas abusivas, como a presente, restando ilícito a sua atitude. 

3.1. DANOS MORAIS No que tange ao pedidos de danos morais, entendo 

que o fato do autor permanecer com sua conta bloqueada indevidamente 

configura constrangimento passível de indenização por si só, não 

restando necessidade de qualquer prova do efeito danoso, visto que a 

atitude de bloquear a conta salário do autor foi indevida. Dispõe o Código 

Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Destaco que, ao contrário do 

asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo 

moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO INICIAL, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito, o que faço para: a) CONDENAR a Reclamada BANCO 

DO BRASIL S/A a pagar a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), ao 

Reclamante LUCILENE BUENO DE FARIA, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código 

Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação 

desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011041-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA NUNES DA SILVA OAB - MT18272/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANASONIC DO BRASIL LIMITADA (REQUERIDO)

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011041-37.2017.811.0004 Pólo Ativo: NILZA FERREIRA DE 

ALMEIDA Pólo Passivo: PANASONIC DO BRASIL LIMITADA e NOVO 

MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 613 de 1523



provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL, onde em resumo, 

alega o Reclamante que adquiriu um aparelho de TV na loja Reclamada 

NOVO MUNDO, e que em menos de um ano apresentou defeito, e 

procurou a ré para o reparo, informaram que deveriam procurar a 

fabricante, no entanto, a fabricante não retornou o contato, obrigando a 

autora a ingressar no PROCON e ainda assim não conseguiu o reparo 

pretendido. A Reclamada PANASONIC aduz na contestação que a autora 

não deu entrada em nenhuma assistente autorizada, por este motivo não 

pode dar prosseguimento na solicitação. A reclamada NOVO MUNDO na 

contestação aduz que a autora não comprovou o contato com a ré, sendo 

que os consumidores são orientados a encaminhar o produto diretamente 

a assistência, sendo que a autora não comprovou que o defeito 

originou-se de defeito de fabrica pugnando pela improcedência da inicial. 

Pois bem, pelos documentos apresentados no processo, verifico que a 

parte autora comprova a busca para solução do litigio, não tendo resposta 

das reclamadas na forma administrativa. Assim, quanto ao pedido de 

danos materiais, entendo que deve ser procedente, sendo devida a 

devolução da quantia que tange R$949,00 (novecentos e quarenta e nove 

reais). 2.3. DANO MORAL Quanto ao pedido de dano moral, é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Ademais, 

tenho que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante e o 

caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter 

solucionado o conflito administrativamente, sem que o conflito precisasse 

chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. 

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para solidariamente: a) CONDENAR, as Reclamadas a 

pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) à titulo de indenização por 

danos morais ocasionados ao Reclamante NILZA FERREIRA DE ALMEIDA, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) . B) 

CONDENAR as Reclamadas ao pagamento da quantia de R$949,00 

(novecentos e quarenta e nove reis) a autora, a titulo de danos materiais, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE VIEIRA DE BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000643-53.2017.811.0004 Pólo Ativo: CLEONICE VIEIRA DE 

BASTOS Pólo Passivo: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

em resumo, que possuía uma divida coma reclamada referente a um 

financiamento, e que efetuou o pagamento da parcela 34 com atraso de 

alguns dias por problemas financeiros, no entanto meses após ao tentar 

efetuar uma compra deparou-se com seu nome negativado, causando-lhe 

surpresa pois todo o financiamento já havia sido quitado, e mesmo 

comprovando a quitação, a ré não retirou seu nome dos órgãos de 

proteção. Na contestação o banco réu alega que a culpa é da autora que 

digitou o código de barra incorretamente, e que existiam anotações 

preexistentes, não podendo ser condenada ao pagamento de indenização 

moral, pois agiu no exercício regular de direito. Pois bem, verifico que a Ré 

conferiu à várias empresas/bancos/lotéricas, a função de receber as 

suas faturas, como agente arrecadador. Dessa forma, entendo que não 

cabe a parte autora conferir se o código de barras foi digitado 

corretamente. Relação jurídica entre concessionário e instituição 

recebedora das faturas que não pode ser oposta ao consumidor Assim, 

em que pese as alegações da parte Reclamada, verifico que pelos 

documentos apresentados, refere-se a mesma divida informada e 

comprovado pelo autor o pagamento, resta evidente que a manutenção 

nos órgãos de proteção é indevida. 3.1. DO DANO MORAL No que tange 

ao pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da 

reclamada causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a Promovida. É a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que "a inércia do credor em promover a 

atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento, e 

consequentemente, o cancelamento do registro indevido, gera o dever de 

indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob 

forma de dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. 

Nancy Andrighi- DJ: 07/08/2012). Nesse sentido: DANOS MORAIS - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 
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CRÉDITO- APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA - DANO COMPROVADO - 

ORIENTAÇÃO DO STJ- FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO- CARÁTER 

PEDAGÓGICO - Segundo a mais moderna orientação do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, "a inércia do credor em promover a atualização dos 

dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 

cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. Nancy 

Andrighi- DJ: 07/08/2012). - A indenização por danos morais deve ser 

fixada dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do 

ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem 

estimulação de repetição do ato do ofensor, em face do caráter 

pedagógico da medida. (TJ-MG - AC: 10024121043889001 MG , Relator: 

Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014) Contudo, 

analisando os documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte 

reclamante possui outras restrições além da discutida no presente 

processo, que não estão sendo discutidas em nenhum processo, de modo 

que reputa-se legitima. O entendimento dos Tribunais Superiores é no 

sentido da ausência de danos morais em caso de legitima negativação 

preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto considerando as negativações 

posteriores que também são legitimas não está sendo reconhecida a 

existência dos danos morais, pois caracteriza a figura do devedor 

contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR 

CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. 

VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a honra, a 

imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta traga 

incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte não 

cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar de 

terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIM AILTON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000741-38.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIM AILTON DOS 

SANTOS Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDEBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a autora que é proprietário da 

unidade consumidora 6/2530682-0, no entanto, recebeu a cobrança das 

unidades consumidoras: 6/2529726-8, 6/2529724-3 e 6/2529684-9, ao 

qual desconhece a origem, e apesar do esforço a reclamada se nega a 

cancelar o cadastro indevido. A Reclamada na contestação alega que o 

autor é titular de todas as 04 (quatro) unidades consumidoras citadas na 

inicial conforme cadastros em anexo, pugnando pela improcedência da 

inicial. Pois bem, em que pese os argumentos da reclamada, verifico que a 

mesma não apresenta documento apto a comprovar que as unidades 

consumidoras citadas pelo autor são de sua responsabilidade, como 

contrato assinado, restando evidente falha na prestação do serviço em 

efetuar cadastros no nome do autor sem sua autorização. Quanto ao 

pedido de repetição de indébito, verifica-se que o autor não comprovou o 

pagamento de nenhuma fatura indevida, sendo certo que a restituição 

somente se origina quando o consumidor teve o gasto efetivo. Na 

presente situação, aparentemente a titularidade das três unidades 

consumidores em discussão são do Sr Sebastião, ao qual, aparentemente 

o mesmo que deve estar efetuando o pagamento das mesmas, não 

havendo que se falar em dano material em favor do autor. 3.2. DO DANO 

MORAL No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, 

entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral a 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que as cobranças 

indevidas geram aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que 

frustam a relação de consumo e confiança entre a promovente e a 

Promovida. Entendo que o fato da parte autora apesar de ter demandado 

de forma administrativa, não ter seu problema resolvido, necessitando 

ingressar de forma judicial, incorre em abalo moral. Portanto, restou-se 

comprovada a responsabilidade na conduta da reclamada, pois no sistema 

do C.D.C., é dever e risco profissional do fornecedor de serviços agir 

corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. 

Entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ele a dor e/ou sofrimento causado, mas especialmente deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, 

razoabilidade e severidade. A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 
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análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$5.000,00 

(cinco mil reais). 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, o Reclamado 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a 

quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por danos 

morais ocasionados a Reclamante MARIM AILTON DOS SANTOS, valor 

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

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) . b) Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente as unidades 

consumidoras 6/2529726-8, 6/2529724-3 e 6/2529684-9 em nome do 

autor. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZENI DOS SANTOS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARDOSO DE MORAES OAB - MT0015294A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1000614-03.2017.811.0004 Pólo Ativo: CREUZENI DOS SANTOS 

FIGUEIREDO Pólo Passivo: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A, INCORPORADORA DA UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA, 

E ATUAL MANTENEDORA DA UNOPAR -UNIVERSIDADE NORTE DO 

PARANÁ Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que trancou sua matricula no mês de outubro de 

2013, não restando nenhum débito a pagar. Na contestação, a Reclamada 

aduz que a parte autora não pagou a parcela com vencimento em 

17/09/2013, portanto antes do trancamento do curso, restando devida a 

presente cobrança. Pois bem, em analise aos documentos apresentados 

pela parte autora verifico que não comprova o pagamento da fatura do 

mês de 17/09/2013, tendo em vista que o comprovante esta 

compretamente ilegível e assemelhasse com o comprovante de pagamento 

do trancamento pela mancha idêntica no pagamento, assim, não havendo 

prova da quitação, entendo devida a cobrança em discussão neste 

processo.. Sendo assim, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e 

a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 6. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Revogo 

liminar concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000632-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA MARANHAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada desafia dilação 

probatória, razão pela qual incide na incompetência em razão da matéria 

por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Novembro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011239-11.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CANDIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 
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processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011081-53.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GENNES CLEIA FERREIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011951-35.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA CARVALHO CELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARILENE VALADARES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 489, do CPC c/c art. 38 

da Lei 9.099/1995. 2. Após acurada leitura dos autos observo já foram 

utilizados em prol da parte exequente todos os sistemas eletrônicos 

disponíveis para busca de bens em nome do devedor, restando inócuas 

todas as tentativas. 3. Assim sendo, verifica-se estar o feito permeado 

por causa uma causa de extinção, consistente na ausência de bens 

passíveis de penhora, incidindo a disposição do artigo 53, § 4º, da Lei 

9.099/1995, também aplicável na fase de cumprimento de sentença nos 

termos do ENUNCIADO 75 do FONAJE: ENUNCIADO 75 (Substitui o 

Enunciado 45) – A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se 

aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exeqüente, no 

caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem 

prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor 

(nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). 4. Frente ao exposto e 

considerando a inexistência de bens penhoráveis em nome da parte 

executada, com base no art. 53, § 4º da Lei 9.099/1995, julgo EXTINTO o 

presente processo, sem embargo da parte exequente requerer o 

desarquivamento do feito acaso tenha notícias de bens passíveis de 

constrição judicial em poder da parte executada. 5. Após o trânsito em 

julgado, providencie as baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 6. 

Publique-se, registre-se, intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011282-79.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA BHERING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012315-07.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

N. T. DOS REIS E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011020-32.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PINTO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011020-32.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PINTO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA na pessoa de seu ,Advogado do(a) 

REQUERIDO: WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - MT0008032A-B para 

no prazo de quinze dias, efetuar o pagamento do debito no valor R$ 

3.000,00 (três mil reais),) sob pena de multa de 10% sob o valor do debito, 

nos termos do artigo 475-J, do CPC. )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011917-60.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANERCY MORAES ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011917-60.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANERCY MORAES ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - MT0013245S-A,para no prazo de quinze dias, efetuar o 

pagamento do debito no valor R$ R$ 19.204,38 (dezenove mil duzentos e 

quatro reais e trinta e oito centavos) sob pena de multa de 10% sob o 

valor do debito, nos termos do artigo 475-J, do CPC,

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011822-64.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAILEY FREITAS NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LAINE RHAYMORA MOREIRA DE SOUSA ALVES (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011752-47.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. RIBEIRO - SOM - ME (REQUERENTE)

MARCIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para indicar o 

número da agência e conta bancária, bem como o nome e o número do 

CPF da pessoa autorizada para receber o valor depositado nos autos pela 

parte requerida, ora executada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011254-82.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SOUZA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO TELES DE ARAUJO OAB - DF0007491A (ADVOGADO)

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA CASA BAHIA S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO)

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT0009566A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012120-22.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011213-86.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELDO MACHADO COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010678-84.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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IVALDO DIAS PADILHA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001231-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE CAMPOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0019832A (ADVOGADO)

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - MT0019832A, 

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA - MT0016594A para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 03/04/2018 

Hora: 12:20/mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012192-77.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA RENATA RESENDE FEITOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO BALDUINO LOPES DE CARVALHO OAB - GO0018864A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: ROGERIO BALDUINO LOPES DE CARVALHO 

- GO0018864A, para no prazo de quinze dias, efetuar o pagamento do 

debito no valor R$ R$ 1.429,75 (um mil, quatrocentos e vinte nove reais e 

setenta e cinco centavos), sob pena de multa de 10% sob o valor do 

debito, nos termos do artigo 475-J, do CPC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001247-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTYANO DE ASSIS CAVALCANTE OAB - MT20464/O (ADVOGADO)

SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE OAB - MT0005771A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - 

MT0005771A, CHRISTYANO DE ASSIS CAVALCANTE - MT20464/Opara 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 03/04/2018 Hora: 12:40/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-54.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT0012770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUREA CRISTINA SOUSA VAZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIANO ALVES ZANARDO - MT0012770A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 03/04/2018 

Hora: 17:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-54.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT0012770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUREA CRISTINA SOUSA VAZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - 

MT0013217A,, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 03/04/2018 Hora: 17:00 ,/MT sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012698-82.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogados do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - MT0013245S-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - MT0004062A, 

para no prazo de quinze dias, efetuar o pagamento do debito no valor R$ 

R$ 5.184,57 (cinco mil, cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete 

centavos), sob pena de multa de 10% sob o valor do debito, nos termos 

do artigo 475-J, do CPC,

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012698-82.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 
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do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010497-83.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010956-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

W.D. COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

1. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. No caso 

em voga, mesmo intimada para comparecer em audiência de tentativa de 

conciliação a parte reclamante não compareceu, conforme se infere da 

ata de enseada conciliatória aportada aos autos. Com efeito, o enunciado 

141 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais é hialino ao estabelecer 

que a microempresa e a empresa de pequeno porte, quando estiverem no 

pólo ativo da demanda, devem vir em audiência, por intermédio do 

empresário individual ou do sócio dirigente, in verbis: ENUNCIADO 141 

(Substitui o Enunciado 110) – A microempresa e a empresa de pequeno 

porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, 

pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (XXVIII Encontro – 

Salvador/BA). 3. Deveras, a empresa, ora requerente, é empresa de 

pequeno porte conforme se extrai do documento expedido pela junta 

comercial do Estado de Mato Grosso, sendo medida imperiosa o 

reconhecimento da contumácia, porquanto não compareceu em audiência 

de conciliação devidamente representada pelo sócio dirigente ou pelo 

empresário individual, consoante inteligência extraída do art. 51, I da Lei 

9.099/1995 e do enunciado 28 do Fonaje, verbis: “Art. 51. Extingue o 

processo, além dos casos previstos em lei: I- quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo; (omissis) 

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. 

Deveras, a ausência do requerido na audiência de conciliação redundaria 

na revelia, diversamente do que ocorre quando esse não comparecimento 

se dá pelo autor, que acarreta no reconhecimento da contumácia, que, no 

caso em voga, deve ser aplicada, porquanto a pessoa física que se fez 

presente na audiência de conciliação não juntou aos autos documentos 

que comprovem ser ela a empresária individual ou até mesmo a sócia 

dirigente da empresa reclamante. Nesta vereda: COBRANÇA. NÃO 

COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA, PESSOA JURÍDICA. 

IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE PREPOSTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 141 DO FONAJE E DOS 

ARTIGOS 9º, § 4º E 51, INC. II DA LEI 9.099/95. A Lei 9.099/95 possibilita a 

representação das pessoas jurídicas por meio de preposto quando 

litigarem no pólo passivo, o que não diz com a hipótese dos autos. 

Entendimento consolidado no ENUNCIADO 141 (altera o Enunciado 110): A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente. (Aprovado no XXVIII FONAJE - BA - 24 a 26 de novembro 

de 201º. Oportunizado à parte autora, pelo juízo de primeiro grau, 

comprovar a condição de sócio-dirigente de Renato Panitz Garcia, 

apresentado como preposto em audiência, a mesma absteve-se de 

manifestação (fls. 38/39-v). Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 

71003484078, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Marta Borges Ortiz, Julgado em 18/12/2012) RECURSO INOMINADO. 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE REPRESENTADA EM AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO POR PREPOSTA. CARTA DE PREPOSIÇÃO. PROCESSO 

JULGADO EXTINTO COM FUNDAMENTO NO ENUNCIADO 141 DO FONAJE 

E ART. 51, I, DA LEI Nº 9.099/95. EMPRESA QUE DEVE SER 

REPRESENTADA PELO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL OU SÓCIO DIRIGENTE. 

EXTINÇÃO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 

71005644992, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 26/01/2016). RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MICROEMPRESA. 

REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL. 

ENUNCIADO 141 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA 

LEI 9099/95. Recurso conhecido e desprovido. PODER JUDICIÁRIO DO 

ESTADO DO PARANÁ 1ª TURMA RECURSAL Rua Mauá, 920 - 28º andar - 

Alto da Glória - Curitiba/PR - CEP: 8 (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0004301-81.2011.8.16.0131/0 - Pato Branco - Rel.: Rafhael Wasserman - - 

J. 01.09.2015) 4. Frente ao exposto, com esteio no art. 51, I da Lei 

9.099/1995 c/c art. 485, VI do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o 

processo em apreço. Por consectário, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais. 5. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 6. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010282-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DE AGUIAR (REQUERIDO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-84.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILNEY MARIO MOREIRA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013059-65.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI GOMES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEBER CORREIA CARDOSO (REQUERIDO)

ELIEBER C. CARDOSO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA OAB - MT0009923A-B 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - 

MT0020393A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 04/04/2018 Hora: 12:20/mt , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013059-65.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI GOMES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEBER CORREIA CARDOSO (REQUERIDO)

ELIEBER C. CARDOSO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA OAB - MT0009923A-B 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA - 

MT0009923A-BAdvogado do(a) REQUERIDO: CINTIA DOS ARBUES NERY 

DA SILVA - MT0009923A-B, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 

Juizado Especial de Barra do Garças Data: 04/04/2018 Hora: 12:20 /MT, 

sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010923-95.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ABIDIAS SANTOS MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO JUSTINO DA SILVA OAB - MT0015695A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

Intime a parte autora, na pessoa de seu advogado, para indicar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, o número da agência e conta bancária, bem como o 

nome e o número do CPF da pessoa autorizada para receber o valor 

depositado nos autos pela parte requerida, sob pena de extinção do 

processo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010447-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIBIA SAADEH RAJIH BADAIWI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA OAB - MT0019108A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANEIDE DOS REIS SOUZA MESQUITA (REQUERIDO)

 

Em conformidade com o art. 485, §1°, do CPC, DETERMINO seja intimada a 

parte autora para, em 05 (cinco) dias, indicar o correto endereço da parte 

requerida, sob pena de extinção do feito. Ultrapassado o aludido prazo, 

não havendo manifestação da autora, faça conclusos para sentença. Do 

contrário, ou seja, indicado o endereço, designe-se audiência de 

conciliação, com a consequente intimação das partes para 

comparecimento ao ato. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010921-28.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ABIDIAS SANTOS MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO JUSTINO DA SILVA OAB - MT0015695A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intime a parte autora, na pessoa de seu advogado, para indicar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, o número da agência e conta bancária, bem como o 

nome e o número do CPF da pessoa autorizada para receber o valor 

depositado nos autos pela parte requerida, sob pena de extinção do 

processo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010449-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIBIA SAADEH RAJIH BADAIWI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA OAB - MT0019108A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS NEVES (REQUERIDO)

 

Em conformidade com o art. 485, §1°, do CPC, DETERMINO seja intimada a 

parte autora para, em 05 (cinco) dias, indicar o correto endereço da parte 

requerida, sob pena de extinção do feito. Ultrapassado o aludido prazo, 

não havendo manifestação da autora, faça conclusos para sentença. Do 

contrário, ou seja, indicado o endereço, designe-se audiência de 

conciliação, com a consequente intimação das partes para 

comparecimento ao ato. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010446-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIBIA SAADEH RAJIH BADAIWI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA OAB - MT0019108A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEUGENIA DE JESUS VILARINHO (REQUERIDO)

 

Em conformidade com o art. 485, §1°, do CPC, DETERMINO seja intimada a 

parte autora para, em 05 (cinco) dias, indicar o correto endereço da parte 

requerida, sob pena de extinção do feito. Ultrapassado o aludido prazo, 

não havendo manifestação da autora, faça conclusos para sentença. Do 

contrário, ou seja, indicado o endereço, designe-se audiência de 

conciliação, com a consequente intimação das partes para 

comparecimento ao ato. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012752-14.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR RODRIGUES GALVAO 62750038120 (EXECUTADO)

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8012135-54.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO XAVIER ALVES DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010959-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

W.D. COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONCADOR EXPRESS TRANSPORTADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

1. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. No caso 

em voga, mesmo intimada para comparecer em audiência de tentativa de 

conciliação a parte reclamante não compareceu, conforme se infere da 

ata de enseada conciliatória aportada aos autos. Com efeito, o enunciado 

141 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais é hialino ao estabelecer 

que a microempresa e a empresa de pequeno porte, quando estiverem no 

pólo ativo da demanda, devem vir em audiência, por intermédio do 

empresário individual ou do sócio dirigente, in verbis: ENUNCIADO 141 

(Substitui o Enunciado 110) – A microempresa e a empresa de pequeno 

porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, 

pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (XXVIII Encontro – 

Salvador/BA). 3. Deveras, a empresa, ora requerente, é empresa de 

pequeno porte conforme se extrai do documento expedido pela junta 

comercial do Estado de Mato Grosso, sendo medida imperiosa o 

reconhecimento da contumácia, porquanto não compareceu em audiência 

de conciliação devidamente representada pelo sócio dirigente ou pelo 

empresário individual, consoante inteligência extraída do art. 51, I da Lei 

9.099/1995 e do enunciado 28 do Fonaje, verbis: “Art. 51. Extingue o 

processo, além dos casos previstos em lei: I- quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo; (omissis) 

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. 

Deveras, a ausência do requerido na audiência de conciliação redundaria 

na revelia, diversamente do que ocorre quando esse não comparecimento 

se dá pelo autor, que acarreta no reconhecimento da contumácia, que, no 

caso em voga, deve ser aplicada, porquanto a pessoa física que se fez 

presente na audiência de conciliação não juntou aos autos documentos 

que comprovem ser ela a empresária individual ou até mesmo a sócia 

dirigente da empresa reclamante. Nesta vereda: COBRANÇA. NÃO 

COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA, PESSOA JURÍDICA. 

IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE PREPOSTO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 141 DO FONAJE E DOS 

ARTIGOS 9º, § 4º E 51, INC. II DA LEI 9.099/95. A Lei 9.099/95 possibilita a 

representação das pessoas jurídicas por meio de preposto quando 

litigarem no pólo passivo, o que não diz com a hipótese dos autos. 

Entendimento consolidado no ENUNCIADO 141 (altera o Enunciado 110): A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente. (Aprovado no XXVIII FONAJE - BA - 24 a 26 de novembro 

de 201º. Oportunizado à parte autora, pelo juízo de primeiro grau, 

comprovar a condição de sócio-dirigente de Renato Panitz Garcia, 

apresentado como preposto em audiência, a mesma absteve-se de 

manifestação (fls. 38/39-v). Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 

71003484078, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Marta Borges Ortiz, Julgado em 18/12/2012) RECURSO INOMINADO. 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE REPRESENTADA EM AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO POR PREPOSTA. CARTA DE PREPOSIÇÃO. PROCESSO 

JULGADO EXTINTO COM FUNDAMENTO NO ENUNCIADO 141 DO FONAJE 

E ART. 51, I, DA LEI Nº 9.099/95. EMPRESA QUE DEVE SER 

REPRESENTADA PELO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL OU SÓCIO DIRIGENTE. 

EXTINÇÃO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 

71005644992, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 26/01/2016). RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MICROEMPRESA. 

REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL. 

ENUNCIADO 141 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA 

LEI 9099/95. Recurso conhecido e desprovido. PODER JUDICIÁRIO DO 

ESTADO DO PARANÁ 1ª TURMA RECURSAL Rua Mauá, 920 - 28º andar - 

Alto da Glória - Curitiba/PR - CEP: 8 (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0004301-81.2011.8.16.0131/0 - Pato Branco - Rel.: Rafhael Wasserman - - 

J. 01.09.2015) 4. Frente ao exposto, com esteio no art. 51, I da Lei 

9.099/1995 c/c art. 485, VI do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o 

processo em apreço. Por consectário, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais. 5. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 6. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010250-05.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE CAMILA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYANE DA CRUZ MACHADO OAB - MT0019902A (ADVOGADO)

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA OAB - MT0021368A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AD COMUNICACOES E EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0017197A 

(ADVOGADO)

 

Antes de determinar a intimação da parte executada para amortizar a 

dívida, ORDENO a parte exequente que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte aos autos o cálculo atualizado do débito. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001261-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE MORAIS NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) 

FERNANDO DA FONSECA MELO NÚMERO DO PROCESSO: 

1001261-95.2017.8.11.0004 VALOR DA CAUSA: R$ 18.740,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

ANTONIA DE MORAIS NERES ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: 

Advogado: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB: MT0016066A 

Endereço: desconhecido REQUERIDO(A): Nome: CLARO S.A. Endereço: 

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, Rua Manoel dos Santos 

Coimbra, n° 258, Bairro Bandeirantes, Cuiabá - MT, CEP 78010904, 

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificada, por todo o conteúdo da(o) petição inicial, cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s) como parte integrante deste mandado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 
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20/02/2018 Hora: 08:00 /MT, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço acima indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer 

defesa escrita ou oral, ATÉ 05 (CINCO) DIAS APÓS A AUDIÊNCIA, SOB 

PENA DE REVELIA. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência 

designada e/ou não apresentando contestação, presumir-se-ão aceitos, 

pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

BARRA DO GARÇAS, 19 de dezembro de 2017. Assinado Digitalmente 

BARTIRA MARIA DE CARVALHO RUBERT Gestora de Secretaria

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA LEITE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000273-74.2017.811.0004 Pólo Ativo: SILVANA LEITE RIBEIRO 

Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 

quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva 

ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que 

diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua 

ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001947-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARQUIMEDES BARBOSA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) 

FERNANDO DA FONSECA MELO NÚMERO DO PROCESSO: 

1001947-87.2017.8.11.0004 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

ARQUIMEDES BARBOSA DE ANDRADE ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB: 

MT0015916A Endereço: desconhecido REQUERIDO(A): Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3475, - ATÉ 

1745/1746, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-300 ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERIDA: Advogado: MAURO PAULO GALERA MARI OAB: 

MT0003056A Endereço: rua das palmeiras , 300, BOSQUE DA SAÚDE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA 

PARTE REQUERIDA, acima qualificada, por todo o conteúdo da(o) petição 

inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante deste 
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mandado, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 20/02/2018 Hora: 16:40 /MT, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço acima indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer 

defesa escrita ou oral, ATÉ 05 (CINCO) DIAS APÓS A AUDIÊNCIA, SOB 

PENA DE REVELIA. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência 

designada e/ou não apresentando contestação, presumir-se-ão aceitos, 

pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

BARRA DO GARÇAS, 10 de janeiro de 2018. Assinado Digitalmente 

BARTIRA MARIA DE CARVALHO RUBERT Gestora de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001660-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA BAPTISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA OAB - MT0017444A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO NEY GAIVA

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” 2- Das 

breves leituras empreendidas extrai-se que para o postulante lograr a 

medida vindicada em tela, se faz mister que estejam presentes os 

requisitos delineados no comentado artigo, destarte, iniciamos a busca 

dos requisitos. No que tange à prova inequívoca, esta não se faz 

necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade 

das partes produzirem a dita prova negativa, notadamente por se tratar de 

relação consumerista. No que tange o requisito do fundado receio de dano 

irreparável, este emerge circunstanciadamente pela simples manutenção 

indevida do nome da parte autora junto ao serviço de proteção ao credito 

quando, conforme faz prova nos autos, já houve pagamento da dívida 

firmada através da cártula que deu ensejo à negativação, inclusive com 

solicitação de exclusão do cadastro de emitentes de cheques sem fundos. 

O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência 

acerca de um provimento jurisdicional à reclamante acerca de seu direito 

que permanece lesado e em constante ameaça de sofrer outros 

constrangimentos, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar segundo dito alhures, ainda mais prejuízos de 

ordem moral à mesma. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser 

inferido, em tese, pelo direito já lesado da Requerente por conta da 

conduta da Ré, consoante explanação na vestibular. No tocante ao 

requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, 

porquanto numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida 

poderá se reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na 

demanda, além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que 

vier a suportar com a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do 

ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 

constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo fonte primária para 

o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em consonância com o 

disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda que de forma 

subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador ordinário não 

definiu o momento processual adequado para apreciação da inversão 

probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até 

uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente 

tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, ao 

passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento?. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: “RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 
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essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido. (REsp 1125621/MG - RECURSO ESPECIAL 

2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 - Terceira Turma, 

19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Face ao exposto e com arrimo no art. 

300 (caput, inciso I usque § 2º) do Código de Processo Civil, concedo initio 

litis a TUTELA ANTECIPADA vindicada no que toca ao pedido de excluir 

incontinenti o nome da requerente CRISTIANE DA SILVA BAPTISTA – CPF 

996.569.651-91 dos órgãos de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre 

registrar que a medida restringe-se à dívida espelhada na presente rusga 

com a requerida. 8- Ademais, visando o resultado prático da tutela, 

ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e SERASA para que promovam a 

exclusão em comento, fixando multa inibitória com fulcro no art. 537 Caput 

do CPC, no valor de R$ 300,00 (duzentos reais) reais, por cada dia de 

atraso na retirada do nome da requerente junto aos seus cadastros, 

concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua concretização, sem 

prejuízo da multa ser majorada em caso de necessidade. 9- Tendo a 

audiência de conciliação já sido aprazada, proceda à citação pessoal 

da(s) parte(s) requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 30 

(trinta) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14- 

Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001664-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE MARTINS MORIGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO)

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO NEY GAIVA

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Das 

breves leituras empreendidas extrai-se que para a postulante lograr a 

medida vindicada, se faz necessária a presença dos requisitos 

mencionados no artigo acima, destarte, iniciada a busca dos requisitos da 

probabilidade do direito e do perigo do dano que, caso presentes, 

evidenciariam que a requerente sofreu constrangimento e aborrecimentos 

em razão do procedimento da Ré, os mesmos não restaram demonstrados 

inicialmente nos documentos que acompanharam a exordial vez que, 

conforme extrato de negativações expedido pelo órgão responsável pelo 

cadastro de inadimplentes, há diversas negativações alienígenas à rusga, 

ocorridas há mais de dois anos, não evidenciando o perigo da demora 

(periculum in mora) e o fumus boni juris, uma vez que nenhuma medida foi 

tomada nesse período no sentido de retirar o seu nome do cadastro de 

inadimplentes, não havendo que se falar em risco para a efetividade da 

tutela final, para o fim de ser deferida a antecipação da tutela reclamada. 

3- Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado pela 

requerente ante a ausência de conteúdo probatório que evidencie o 

periculum in mora, uma vez que o extrato emitido pelo Serviço de Proteção 

ao crédito evidencia negativações diversas, pretéritas e alienígenas às 

narrativas contidas na exordial. 4- DEFIRO a promovente os benefícios da 

Justiça Gratuita nos termos da Lei 1060/50, por declarar ser a parte 

requerente, pessoa física hipossuficiente. 5- Tendo a audiência de 

conciliação já sido aprazada, proceda à citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 6- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 7- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 8- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 9- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 10- Expeça-se o 

necessário. 11- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-03.2017.8.11.0004
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CRISTIANO MACHADO MONTALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO NEY GAIVA

 

1- Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Das 

breves leituras empreendidas extrai-se que para o requerente lograr a 

medida vindicada, se faz necessária a presença dos requisitos 

mencionados no artigo acima, destarte, iniciada a busca dos requisitos da 

probabilidade do direito e do perigo do dano que, caso presentes, 

evidenciariam que o postulante sofreu constrangimentos e aborrecimentos 

em razão do procedimento da Ré, os mesmos não restaram demonstrados 

inicialmente nos documentos que acompanharam a exordial vez que, 

conforme extrato de negativações expedido pelo órgão responsável pelo 

cadastro de inadimplentes, há negativação alienígena à rusga, ocorridas 

há mais de quatro anos, não evidenciando o perigo da demora (periculum 

in mora) e o fumus boni juris, uma vez que nenhuma medida foi tomada 

nesse período no sentido de retirar o seu nome do cadastro de 

inadimplentes, não havendo que se falar em risco para a efetividade da 

tutela final, para o fim de ser deferida a antecipação da tutela reclamada. 

3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar 

que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo 

fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em 

consonância com o disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda 

que de forma subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador 

ordinário não definiu o momento processual adequado para apreciação da 

inversão probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal 

celeuma até uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma 

corrente tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, 

ao passo que outra assevera ser antes, tratando-se de uma regra de 

instrução. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 

compreendo que aludido instituto tem o seu momento de concretização 

influenciado pelo rito processual do processo, sendo que nos 

procedimentos ordinários o ideal é quando do saneamento do feito, por se 

tratar mais de uma regra de instrução, conforme previsto no artigo 357, III, 

do CPC, combinado com o disposto no artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, 

sendo de bom alvitre destacar que mesmo sob o auspício do CPC de 1973 

a jurisprudência se manifestava neste sentido, por todos: EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. 

DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de 

divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos 

entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. 

Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual 

(inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no 

acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que 

divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei 

federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 

considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo 

legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de 

imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por 

pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso 

(fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, 

o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado 

o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, 

art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto 

fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto 

defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou 

omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito 

da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 

6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a 

determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do 

processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia 

inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 

2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de divergência a que se dá 

provimento?. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 5- No que 

diz respeito aos processos em que inexiste a fase de saneamento, a 

semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados especiais, o instituto 

deve ser manejado quando se for proferir a sentença. Com efeito, nestas 

hipóteses a regra da inversão se presta mais a um juízo de valor sobre as 

provas já produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor 

caso saiba previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o 

que desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem 

contribuir ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas 

que se prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que 

as regras da inversão do ônus da prova são de julgamento da causa e 

somente após a instrução do feito, no momento da valoração das provas, 

estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não situação de non liquet, 

sendo o caso ou não de inversão do ônus da prova, de igual forma 

também o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou, v.g.: RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A 

jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo 

inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação 

que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, 

como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a 

sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo 

(ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, 

essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As 

partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade 

judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios 

do juiz lhe autorizam se portar de maneira ativa para a solução da 

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao 

processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um 

jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo 

a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça 

substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 

visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do 

processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas 

no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente 

desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar 

desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura 

ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica 

obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir 

todas as provas favorável de que dispõe, mas não se pode alegar que há 

violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, 

decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso 

especial conhecido e improvido?. (REsp 1125621/MG ? RECURSO 

ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 ? Terceira 

Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente quando da 

prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do CDC, 

notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 
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fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7- Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de 

tutela antecipada formulado pelo requerente ante a ausência de conteúdo 

probatório que evidencie o periculum in mora, uma vez que o extrato 

emitido pelo Serviço de Proteção ao crédito evidencia negativação diversa, 

pretérita e alienígena às narrativas contidas na exordial. 8- DEFIRO ao 

promovente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 1060/50, 

por declarar ser a parte requerente, pessoa física hipossuficiente. 9- 

Tendo a audiência de conciliação já sido aprazada, proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 14- Expeça-se o 

necessário. 15- Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012458-59.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON PARREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela reclamada, sob o 

fundamento de omissão de homologação de sentença elaborada pelo juiz 

leigo, colimando sua retificação. 2- É o relatório. Decido. 3- Diante da 

presença dos pressupostos de admissibilidade, já que opostos 

tempestivamente e por quem detém representação processual, CONHEÇO 

dos embargos de declaração. 4- Em continuidade ao feito, uma simples 

olhadela para o recurso denota seu flagrante equívoco, vez que não há 

omissão, contradição ou obscuridade na sentença embargada, não 

restando presentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC, o qual 

prescreve: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.“ 5- Acerca do tema, o renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona mencionando que: “Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) 6- É certo que em 

algumas hipóteses, se eventualmente a premissa em que se lastreou o 

julgado for corrigida, naturalmente pode ocorrer modificação da decisão 

embargada, todavia, no caso em tela a “omissão” aventada pela parte 

embargante não existe, vez que uma vez assinada digitalmente pelo juiz 

togado, inequívoca sua apreciação e consequente homologação do 

projeto de sentença elaborado por juiz leigo. 7- Desta forma, NÃO 

CONHEÇO dos embargos em apreço, vez que inexistente a omissão 

aventada pela embargante tendo em vista a homologação da sentença 

subscrita pelo juiz leigo a partir da assinatura digital do juiz togado. 8- 

DETERMINO à Secretaria que providencie a certificação e ainda os demais 

atos ordinatórios de sua responsabilidade, ainda pendentes nos autos. 9- 

Intime-se. 10- Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006019-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON GIMENES ESTEVES (REQUERENTE)

HORIA GIMENES ESTEVES (REQUERENTE)

TEREZA SALLES GIMENES (REQUERENTE)

JOSE GIMENES ESTEVES (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

HELIO GIMENES ESTEVES JUNIOR (REQUERENTE)

MAYNE GRAMULHA GIMENES ESTEVES (REQUERENTE)

CANDIDO GIMENES (REQUERENTE)

ROSILENE GIMENES ESTEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO GIMENES ESTEVES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1006019-14.2017.8.11.0006 REQUERENTE: CANDIDO GIMENES, TEREZA 

SALLES GIMENES, ROBSON GIMENES ESTEVES, JOSE GIMENES 

ESTEVES, MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA, HELIO GIMENES 

ESTEVES JUNIOR, HORIA GIMENES ESTEVES, MAYNE GRAMULHA 

GIMENES ESTEVES, ROSILENE GIMENES ESTEVES INVENTARIADO: 

FREDERICO GIMENES ESTEVES Vistos etc. Admito a emenda à inicial. 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior 

revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do 

Código de Processo Civil. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação, nos termos do art. 665 do Código de Processo Civil. Em 

seguida, à conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 19 de dezembro de 2017. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007287-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO CARDOSO LEAL FERNANDES FIDELIS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA SOUSA PERES DA SILVA OAB - MT14395/O (ADVOGADO)

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

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1007287-06.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO 

CARDOSO LEAL FERNANDES FIDELIS Vistos etc. Intime-se a parte autora 

para acostar aos autos documentos hábeis a comprovação de pessoa 

hipossuficiente, uma vez que consta da inicial planilha de gastos de 
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elevada quantia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

do requerimento de gratuidade da justiça e recolhimento das custas 

judiciárias. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão. 

Cumpra-se. Cáceres, 19 de dezembro de 2017. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001914-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO CARDOSO LEAL FERNANDES FIDELIS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA SOUSA PERES DA SILVA OAB - MT14395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER FERNANDES FIDELIS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

NESTOR FERNANDES FIDELIS (HERDEIRO)

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932/O (ADVOGADO)

GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO (HERDEIRO)

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT0012945A (ADVOGADO)

RODOLFO BAGATELLI GONCALVES OAB - MT21452/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1001914-28.2016.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO 

CARDOSO LEAL FERNANDES FIDELIS INVENTARIADO: WALTER 

FERNANDES FIDELIS Vistos etc. Tendo em vista o comparecimento 

espontâneo dos herdeiros Nestor Fernandes Fidelis e Geraldo Fernandes 

Fidelis Neto aos autos, restaram supridas as respectivas citações. O 

herdeiro Nestor Fernandes Fidelis apresentou embargos de declaração 

tempestivamente, tendo o herdeiro Geraldo Fernandes Fidelis Neto se 

manifestado nos autos. Aduz o embargante que a decisão impugnada 

padeceria de contradição, vez que se mostra em desconformidade com 

determinação outrora exarada por este Juízo. Conheço o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Não 

assiste razão ao embargante, tendo em vista que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme 

preconiza o artigo 536 do Código de Processo Civil. No caso em tela, não 

vislumbro qualquer contradição, senão vejamos. Embora tenha sido 

determinada a citação dos herdeiros em 30 de junho de 2017 (Id 8328988), 

diante da expedição de carta precatória para a comarca de Cuiabá e 

apesar de decorridos três meses da referida determinação, o pedido fora 

reanalisado em 29 de setembro (Id 10091324), ante a condição de idosa 

da inventariante, o que demanda a preferência deste feito. Portanto, 

demonstrada a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro 

na decisão ora impugnada, rejeito os Embargos de Declaração. Intimem-se 

os demais herdeiros acerca do pedido de substituição da inventariante. 

Cumpra-se. Cáceres, 19 de dezembro de 2017. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003524-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA CALVARIO (REQUERENTE)

ANA CELIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DE DIREITO DE UMA DAS VARAS DE FAMÍLIAS DA COMARCA DE 

CÁCERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1003524-94.2017.8.11.0006 REQUERENTE: RODRIGO DA SILVA 

CALVARIO, ANA CELIA DA SILVA REQUERIDO: JUIZO DE DIREITO DE 

UMA DAS VARAS DE FAMÍLIAS DA COMARCA DE CÁCERES Vistos etc. 

Trata-se de Alvará Judicial proposto por Rodrigo da Silva Calvário, 

representado por sua curadora Ana Célia da Silva Calvário, devidamente 

qualificado nos autos em epígrafe, no intento de obter autorização judicial 

para auferir levantamento de RPV que tramitou perante a 5ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT do seu falecido genitor 

Augusto Rodrigues de Calvário. Determinada a emenda da inicial, a parte 

autora nada manifestou, deixando transcorrer 'in albis' o prazo (Id n. 

9739380). É a síntese. DECIDO. Verifica-se dos autos que fora concedido 

à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que promovesse a 

emenda dos defeitos contidos na inicial, sob pena de indeferimento (CPC, 

art. 321). Entretanto, o autor não providenciou a emenda da inicial (Id n. 

9739380), deixando de corrigir os defeitos que impedem o recebimento da 

inicial, devendo, portanto, a petição inicial ser indeferida, por imposição 

legal. Dessa maneira, não tendo a parte autora cumprido o ônus judicial 

que lhe competia, imperioso o indeferimento da petição inicial, eis que 

inviável se mostra a mantença do curso processual por impossibilidade 

total de seu prosseguimento. Diante do exposto, INDEFIRO a inicial com 

fundamento no inciso IV do art. 330 do CPC e, via de consequência, 

JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual. Sem 

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

baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 04 de 

dezembro de 2017. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007287-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO CARDOSO LEAL FERNANDES FIDELIS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA SOUSA PERES DA SILVA OAB - MT14395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1007287-06.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO 

CARDOSO LEAL FERNANDES FIDELIS Vistos etc. Intime-se a parte autora 

para acostar aos autos documentos hábeis a comprovação de pessoa 

hipossuficiente, uma vez que consta da inicial planilha de gastos de 

elevada quantia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

do requerimento de gratuidade da justiça e recolhimento das custas 

judiciárias. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão. 

Cumpra-se. Cáceres, 19 de dezembro de 2017. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

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

Processo Número: 1004531-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. V. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1004531-24.2017.8.11.0006 AUTOR: MARIA ARES CEBALHO RÉU: 

VICENTE CANDIDO VIANA AFONSO Vistos etc. Tendo em vista o acordo 

entabulado entre as partes, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

para manifestação. Em seguida, à conclusão. Cumpra-se. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007680-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO FERREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANE MARQUES DE CAMPOS (REQUERIDO)

P. M. M. B. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1007680-28.2017.8.11.0006 REQUERENTE: PAULO SERGIO FERREIRA 

BORGES REQUERIDO: MARIANE MARQUES DE CAMPOS, PAULA 
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MANUELLA MARQUES BORGES Vistos etc. Intime-se a parte autora para 

acostar aos autos documentos hábeis a comprovação de sua condição de 

pessoa hipossuficiente, uma vez que consta da inicial qualificação de 

empresário, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

requerimento de gratuidade da justiça e recolhimento das custas 

judiciárias. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão. Às 

providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003556-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. V. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. N. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1003556-02.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARCO ANTONIO VELASCO 

VILLARROEL REQUERIDO: INGLID STEFANY NOLASCO RIBEIRO Vistos 

etc. Cumpra-se integralmente a decisão anterior. Às providências. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1005785-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. R. N. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA OAB - MT0006701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. S. G. D. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1005785-32.2017.8.11.0006 AUTOR: ROBERTA ARRUDA ROLIM NICHIO 

GODOY RÉU: FABIO DOS SANTOS GARCIA DUARTE Vistos etc. Dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Em seguida, à 

conclusão. Às providências. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003515-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

T. G. F. M. (REQUERENTE)

MARGARETH RAMSAY MALDONADO (REQUERENTE)

LUNA FONTES MALDONADO (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR PEREIRA CAIXETA OAB - MT22224/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JACQUELINE FONTES GARCIA OAB - 911.379.697-68 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1003515-69.2016.8.11.0006 REQUERENTE: MARGARETH RAMSAY 

MALDONADO, CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO JUNIOR, LUNA 

FONTES MALDONADO, TALES GALILEI FONTES MALDONADO 

INVENTARIADO: CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO Vistos etc. 

Inicialmente, depreendem-se das informações prestadas pelos 

requerentes na exordial, que apenas o herdeiro Tales Galilei Fontes 

Maldonado é incapaz, tendo havido concordância do representante do 

Ministério Público quanto ao procedimento adotado. Desta forma, no caso 

em comento tenho que pode ser adotado o chamado arrolamento sumário, 

previsto no artigo 664 e 665 do Código de Processo Civil, em face das 

afirmações narradas na inicial, tendo em vista que é uma forma abreviada 

de inventário e partilha no caso de concordância de todos os herdeiros, e 

que o valor dos bens do espólio seja igual ou inferior a 1.000 salários 

mínimos. Entretanto, observo que para que seja adotado o arrolamento 

sumário, segundo o disposto no artigo 660 do Código de Processo Civil, 

constará dos autos, o valor dos bens do espólio, para fins de partilha e a 

oferta da partilha amigável, para que se torne possível a sua homologação 

de plano, nos termos do artigo 659 do CPC, comprovando-se de imediato a 

quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas, 

juntando-se aos autos certidões negativas referentes aos imóveis, nas 03 

(três) esferas, bem como do imposto de renda. Sem prejuízo da 

apresentação dos documentos acima mencionados, desde já nomeio como 

inventariante a Sra. Margareth Ramsay Maldonado, procedendo-se com a 

assinatura no termo. Posto isso, intime-se a inventariante para 

cumprimento das disposições dos artigos 660 e seguintes do CPC, 

juntando aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do 

feito, os seguintes documentos: a) a Guia comprovando o recolhimento do 

ITCD ou isenção em face do espólio, com base na GIA-ITCD (Guia de 

informação de Apuração do Imposto de causa mortis e doação), expedida 

pela Fazenda Pública Estadual; b) certidões negativas de débitos fiscais, 

atualizadas, expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal em nome do “de cujus”; Intime-se, ainda, a Fazenda Pública 

Estadual para manifestação nos autos no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo e devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005005-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

LEONARDO HALLAK ALCANTARA OAB - MT20045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1005005-92.2017.8.11.0006 EXEQUENTE: DARIELI APARECIDA 

SILVESTRO EXECUTADO: JADERSON APARECIDO SILVESTRO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por M. S. F., A. S. 

F. e L. G. S. F., representados por sua genitora Darieli Aparecida Silvestro 

em desfavor de Jaderson Aparecido Silvestro, todos devidamente 

qualificados nos autos. Compulsando os autos, verifico que a requerente 

pugna pela desistência da ação, conforme petitório de retro. Nos termos 

do art. 200, § único do CPC, a desistência da ação somente produz efeitos 

após a homologação judicial, sendo desnecessário o consentimento da 

parte requerida quando não citada da ação. Inexistindo óbice legal, 

homologo o pedido de desistência formulado pela requerente e por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Sem custas. Após transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 04 de dezembro de 2017. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006837-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO BALDOINO SOARES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1006837-63.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA JULIA DE JESUS 

INVENTARIADO: JULIO BALDOINO SOARES Vistos etc. Compulsando 

detidamente aos autos, verifica-se da documentação acostada que não há 

a comprovação de parentesco do falecido Julio Baldoino Soares com a 

requerente Maria Julia de Jesus. Consta dos documentos anexados, em 

especial o RG da autora, sua filiação como filha de Julio Jose Antonio e 

Carolina Maria de Jesus. Dessa maneira, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial para acostar aos autos 

documentos que comprovem a relação de parentesco da parte 

mencionada com o falecido, sob pena de indeferimento desta e/ou 

cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 
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290, ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente 

certificado, à conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 11 de janeiro de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006837-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO BALDOINO SOARES (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1006837-63.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA JULIA DE JESUS 

INVENTARIADO: JULIO BALDOINO SOARES Vistos etc. Compulsando 

detidamente aos autos, verifica-se da documentação acostada que não há 

a comprovação de parentesco do falecido Julio Baldoino Soares com a 

requerente Maria Julia de Jesus. Consta dos documentos anexados, em 

especial o RG da autora, sua filiação como filha de Julio Jose Antonio e 

Carolina Maria de Jesus. Dessa maneira, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial para acostar aos autos 

documentos que comprovem a relação de parentesco da parte 

mencionada com o falecido, sob pena de indeferimento desta e/ou 

cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 

290, ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente 

certificado, à conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 11 de janeiro de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1003365-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1003365-54.2017.8.11.0006 AUTOR: ADRIANO SEVERO DOS SANTOS 

RÉU: SANDRA REGINA DA SILVA Vistos etc. Tendo em vista o acordo 

entabulado entre as partes, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

para manifestação. Em seguida, à conclusão. Cumpra-se. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005822-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS SANTOS ZANETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de Aparecido Zanetti (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1005822-59.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ANDERSON DOS SANTOS 

ZANETTI INVENTARIADO: ESPÓLIO DE APARECIDO ZANETTI Vistos etc. 

Trata-se de Ação de inventário dos bens deixados pelo falecido 

Aparecido Zanetti, proposta pelo Sr. Anderson dos Santos Zanetti. 

Pretende o inventariante alvarás judiciais para movimentação das contas 

bancárias do “de cujus” perante as instituições financeiras Caixa 

Econômica Federal e Banco do Brasil S/A, integrantes do acervo 

patrimonial. Com efeito, considera-se “incidental” o alvará requerido no 

curso do processo de inventário ou arrolamento, quando formulado por 

inventariante, herdeiro ou sucessor. Durante o processo de inventário, o 

espólio pode realizar o pedido de alvará para levantamento de valores, 

entretanto, a transferência somente poderá ocorrer quando houver 

concordância de todos os herdeiros. Dessa maneira, a concessão de 

alvará judicial, no caso em tela, é medida cabível, haja vista que se trata de 

questão simples, que não demanda mais provas, à luz dos documentos já 

acostados aos autos. Sobre a matéria, já se decidiu: "(...) O Alvará judicial 

é um procedimento de jurisdição voluntária, em que se objetiva a 

expedição de um mandado judicial para determinar a prática de um ato, 

sendo, pois, um meio hábil para solucionar pequenas questões e, em 

muitos casos, para evitar o processo demorado. (...)." (TJMS - Quarta 

Turma Cível - Agravo n° 2001.004418-0, Nova Andradina - Relator: Exmo. 

Sr. Des. João Batista da Costa Marques). Deste modo, ante a 

concordância dos herdeiros vez que possuem o mesmo causídico, o 

pedido deve ser deferido. Diante do exposto, com amparo no artigo 619 do 

CPC, defiro o pedido formulado pelo inventariante, pelo que DETERMINO 

que se expeça alvará, com prazo de validade de 30 (trinta) dias, 

autorizando a movimentação financeira das contas correntes n. 5729-0, 

agência 0184-8 (Banco do Brasil), e conta corrente 00007247-7, agência 

0870, operação 001 (Caixa Econômica Federal), em nome do Espólio de 

Aparecido Zanetti. Devem ser prestadas as contas no prazo de 30 dias 

nestes autos. Ademais, intime-se o inventariante para cumprimento da 

determinação anterior, devendo juntar aos autos as certidões negativas 

de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal e Guia de informação e apuração do imposto de transmissão 

causa mortis, com o respectivo cálculo do ITCD expedida pela Fazenda 

Pública Estadual e com os comprovantes de quitação e plano de partilha, 

no prazo de 30 (trinta) dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cáceres, 17 de novembro de 2017. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001844-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DALZI CONCEICAO DE OLIVEIRA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

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

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1001844-74.2017.8.11.0006 REQUERENTE: DALZI CONCEICAO DE 

OLIVEIRA SILVEIRA Vistos etc. Trata-se de Alvará Judicial proposto por 

Dalzi Conceição de Oliveira Silveira, devidamente qualificado nos autos em 

epígrafe, no intento de obter autorização judicial para auferir levantamento 

de valores não sacados em vida pelo de cujus Semilto da Silveira. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se da certidão de óbito que o 

“de cujus” deixara além da requerente, outros 03 (três) herdeiros. Dessa 

maneira, intime-se a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a exordial para acostar aos autos declaração de hipossuficiência 

econômica e a regularização processual dos demais herdeiros, 

instrumento público ou termo judicial de renúncia destes ou endereço e 

qualificação, sob pena de indeferimento desta e/ou cancelamento da 

distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à 

conclusão. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1005008-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. S. (AUTOR)

J. A. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO HALLAK ALCANTARA OAB - MT20045/O (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1005008-47.2017.8.11.0006 AUTOR: DARIELI APARECIDA SILVESTRO 

RÉU: JADERSON APARECIDO SILVESTRO Vistos etc. Tendo em vista 

manifestação retro, retifique-se o polo passivo e cite-se o Executado nos 

termos da decisão de ID 10278794. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001844-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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DALZI CONCEICAO DE OLIVEIRA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1001844-74.2017.8.11.0006 REQUERENTE: DALZI CONCEICAO DE 

OLIVEIRA SILVEIRA Vistos etc. Trata-se de Alvará Judicial proposto por 

Dalzi Conceição de Oliveira Silveira, devidamente qualificado nos autos em 

epígrafe, no intento de obter autorização judicial para auferir levantamento 

de valores não sacados em vida pelo de cujus Semilto da Silveira. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se da certidão de óbito que o 

“de cujus” deixara além da requerente, outros 03 (três) herdeiros. Dessa 

maneira, intime-se a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a exordial para acostar aos autos declaração de hipossuficiência 

econômica e a regularização processual dos demais herdeiros, 

instrumento público ou termo judicial de renúncia destes ou endereço e 

qualificação, sob pena de indeferimento desta e/ou cancelamento da 

distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à 

conclusão. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003597-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. R. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ RODA JUNIOR OAB - MT0018422A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, 

encaminhando-o ao setor de expedição de documentos, a fim de INTIMAR 

o advogado da parte autora para apresentar IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. Cáceres, 11 de janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001467-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. S. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1001467-06.2017.8.11.0006 AUTOR: ADILSON SILVA DO AMARAL RÉU: 

VANESSA DE SOUZA LARA Vistos etc. Cumpra-se integralmente a 

decisão de ID 9899654, encaminhando-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para reagendamento e realização de 

audiência de conciliação entre as partes. Expeça-se o necessário, 

intimando-se as partes e seus advogados. Cumpra-se. Cáceres, 22 de 

novembro de 2017. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000776-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT0007963A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000776-89.2017.8.11.0006 REQUERENTE: IZABEL LOURENCO 

REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos etc. Compulsando detidamente aos autos, verifica-se 

que, embora a parte autora tenha afirmado ser esposa do “de cujus” 

Dionisio da Silva Rosa, na certidão de óbito consta que deixou 

companheira. Ademais, não consta dos autos a informação de que o pleito 

tenha tido pretensão resistida pela parte requerida, vez que não fora 

acostada a negativa da seguradora em relação ao pagamento. Dessa 

maneira, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a exordial para acostar aos autos documentos hábeis a 

comprovar a união estável havida entre a autora e o “de cujus”, bem como 

requerimento administrativo, sob pena de indeferimento desta e/ou 

cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 

290, ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente 

certificado, à conclusão. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005434-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELVANIR FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO LUIZ SANTANA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Numero do Processo: 

1005434-59.2017.8.11.0006 AUTOR: DELVANIR FERREIRA DA SILVA 

RÉU: ARLINDO LUIZ SANTANA Vistos etc. Trata-se de Ação Consensual 

de Dissolução de União Estável proposta por Delvanir Ferreira da Silva e 

Arlindo Luiz Santana, ambos devidamente qualificados nos autos. Narram 

os requerentes, em síntese, que conviveram em união estável por 15 

(quinze) anos, sendo celebrado contrato de convivência através de 

Escritura Pública Declaratória. Entretanto a vida conjugal se tornou 

inviável, razão pela qual requerem a sua dissolução. Ressalta que da 

união adveio um filho, menor de idade, e possuem bens a partilhar É o 

relatório. Decido. Tendo em vista que os requerentes são maiores e 

capazes, não havendo nenhuma irregularidade ou vício processual a ser 

sanado preliminarmente, motivo pelo qual passo, de imediato, a decidir 

sobre o mérito. A presente ação deve ser julgada procedente, senão 

vejamos. A legislação infraconstitucional, cumprindo seus misteres, 

regulamentou a situação da UNIÃO ESTÁVEL, em dois diplomas, nas Leis 

nº 8.971/94 e nº 9.278/96. Este último diploma legal, confere proteção à 

união estável, não exigindo para tal propósito, qualquer instrumentalização 

ou registro, reconhecendo efeitos jurídicos para a própria união ou para o 

exercício de vida em comum com objetivo de constituição de família. Por 

tudo o que fora acima exposto, e considerando o que mais dos autos 

consta JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para tanto, DECLARO 

dissolvida a união estável existente entre Delvanir Ferreira da Silva e 

Arlindo Luiz Santana, iniciada em 26/11/2002 e findada em julho de 2017, 

bem como HOMOLOGO o acordo entabulado nestes autos. Diante do 

exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Ciência ao 

Representante do Ministério Público. Sem custas. Arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Cáceres, 27 de 

novembro de 2017. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001263-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. F. D. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. R. D. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CORDOVA FRANCA OAB - MT19999/B (ADVOGADO)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1001263-59.2017.8.11.0006 EXEQUENTE: GERUSA CRISTINA FERREIRA 

DE ARRUDA EXECUTADO: ANDRÉ ARANTES REZENDE DA COSTA Vistos 

etc. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Em 

seguida, à conclusão. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000930-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000930-44.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ANDREIA CANDIDO 

REQUERIDO: EVERSON MACHADO DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de 

ação de divórcio c/c partilha de bens, guarda, visitas e alimentos proposta 

por Andreia Candido Machado por si e representando Helen Candido 

Machado em desfavor de Everson Machado dos Santos, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Narra a Requerente, em síntese, que 

contraiu matrimônio com o Requerido no dia 18 de agosto de 2000, pelo 

Regime de Comunhão Parcial de Bens. Acrescentam que desta união 

adviera 02 (dois) filhos, sendo um menor e existência de bens a serem 

partilhados. Assim, ante a impossibilidade de reconciliação entre as 

partes, requer que seja concedido o divórcio, a guarda da criança com 

fixação de alimentos para as Requerentes e partilha dos bens. Com a 

inicial, vieram os documentos pertinentes. Realizada audiência de tentativa 

de conciliação no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 

esta restou frutífera, tendo as partes entabulado acordo em relação a 

decretação de divórcio, partilhada, concessão de guarda, visitas e 

alimentos (ID 4939340). Conforme convencionado, a guarda de Helen 

Candido Machado será compartilhada entre ambos os genitores, residindo 

com a Sra. Andreia Candido Machado, podendo o genitor Sr. Everson 

Machado dos Santos exercer o seu direito de visitas de forma livre. No 

que tange a pensão alimentícia, consignam que o genitor pagará a título de 

alimentos aos filhos a importância de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), sendo 

corrigido de acordo com o INPC, mediante desconto em folha de 

pagamento a ser depositado na conta bancária da genitora, Banco do 

Brasil, Agência 0184-8, Conta Corrente 54.769-7. Acordaram, ainda, que 

as filhas e a Requerente permanecerão no plano de saúde (FUSEX), 

continuará residindo na PNR – Moradia na Vila Militar e será pensionista 

pelo Exército. Em relação à partilha dos bens, ficou estabelecido que o 

automóvel Renault Clio, placa NCO1461, cor grafite, ano 2006, ficará com 

a Requerente Andreia Candido Machado, arcando o Requerido com o 

conserto e respectiva regularização e transferência. O automóvel 

Chevrolet Spin, placa AWN7079, cor branca, ano 2013, caberá ao 

Requerido Everson Machado dos Santos. Instado a manifestar-se, o 

representante do Ministério Público opinou favoravelmente a decretação 

do divórcio, bem como a homologação do acordo referente à guarda, visita 

e alimentos (ID 4984275). É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

divórcio c/c partilha de bens, guarda, visitas e alimentos proposta por 

Andreia Candido Machado por si e representando Helen Candido Machado 

em desfavor de Everson Machado dos Santos, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Tendo em vista que os requerentes são maiores e 

capazes, não havendo nenhuma irregularidade ou vício processual a ser 

sanado preliminarmente, motivo pelo qual passo, de imediato, a decidir 

sobre o mérito. A presente ação deve ser julgada procedente, senão 

vejamos. Vejo que o pedido em questão tem seu fundamento jurídico 

previsto no artigo 226, § 6º, da Constituição da República, que assim 

dispõe: Art. 226 (...) § 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio. Outrossim, com o advento da emenda constitucional de n.º 

66/2010, não é mais necessário se comprovar o lapso temporal de dois 

anos de separação de fato para que haja a dissolução do casamento pelo 

divórcio. Por tudo o que fora acima exposto, e considerando o que mais 

dos autos consta, HOMOLOGO o divórcio consensual requerido por 

Andreia Candido Machado e Everson Machado dos Santos, bem como 

quanto a partilha de bens, guarda, visitas e alimentos conforme a 

transação realizada nos autos. Homologo, ainda, a desistência do prazo 

recursal. Por consequência, declaro cessados os direitos e deveres 

decorrentes do matrimônio, que ora se dissolve. Diante do exposto e em 

consonância com a manifestação ministerial, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC. 

A Requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja Andreia 

Candido. Oficie-se o Cartório de Registro Civil da Comarca de Laguna/SC 

para as averbações necessárias. Oficie-se, ainda, o Comando do Exército 

para que proceda ao desconto em folha dos alimentos. Sem custas. 

Ciência ao Ministério Público. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

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

Processo Número: 1007467-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. T. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0014689A (ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, 

encaminhando-o ao NPJ/ EMAJ para manifestar sobre a certidão de ID. 

11111663. JOANA APARECIDA SILVA ASSUNCAO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007836-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. B. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BELGRANO ANACLETO DE SOUZA OAB - MT14446/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. S. D. O. (RÉU)

 

Certifico que ante a ausência de data anterior disponível em pauta foi 

agendada sessão de conciliação/mediação nestes autos para o dia 

27/03/2018, às 16horas, devendo a Secretaria adotar as providências 

necessárias à sua efetiva realização.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000273-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

K. M. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LAIS DA SILVA OAB - 151.345.178-27 (PROCURADOR)

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. M. M. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000273-05.2016.8.11.0006 AUTOR: KAUE MORARI MENDES 

PROCURADOR: MONICA LAIS DA SILVA RÉU: JULIO CESAR MORARI 

MENDES Vistos etc. Considerando o endereço localizado pelo Sistema de 

Informações Eleitorais, cite-se o Requerido no endereço em anexo (ID 

10800120) para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 
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ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. Expeça-se o necessário, 

citando e intimando-se as partes. Cumpra-se. Cáceres, 29 de novembro 

de 2017. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1004361-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

T. X. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO)

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0014689A (ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. V. D. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, 

encaminhando-o ao NPJ/ EMAJ para manifestar sobre a certidão de ID. 

10079829. JOANA APARECIDA SILVA ASSUNCAO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001512-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE SILVA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GASPAR SCHMIDT OAB - MT0006175A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONILCE SILVA DO NASCIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1001512-44.2016.8.11.0006 AUTOR: JACQUELINE SILVA DO 

NASCIMENTO RÉU: JONILCE SILVA DO NASCIMENTO Vistos etc. Defiro o 

pedido formulado (ID 9721146) e suspendo o feito por 90 (noventa) dias. 

Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, com ou sem 

manifestação do inventariante, à conclusão. Intime-se. Cumpra-se. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006521-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. R. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1006521-50.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JOAO MARCOS ANTONIASSI 

REQUERIDO: THAIS RODRIGUES DA SILVA Vistos etc. Processe-se em 

segredo de justiça. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo 

de posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Cite-se e intime-se a Requerida para 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento injustificado da parte 

Autora ou Requerida à audiência de conciliação/mediação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso. Advirta-se a parte Requerida de que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

partir da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição, ou do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334). Deverão constar do mandado de citação as disposições 

insertas no art. 695 e parágrafos do Código de Processo Civil. Caso a 

tentativa de conciliação seja infrutífera, intime-se a equipe multidisciplinar 

deste Juízo para realização de estudo psicossocial na residência de 

ambas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias. Com a juntada do relatório 

psicossocial, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 01 de dezembro de 2017. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002498-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE ALMEIDA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE JESUS ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PRAZO 10 

(DEZ) DIAS Dados do Processo: Processo: 1002498-61.2017.8.11.0006 

Valor causa: R$ 937,00 Tipo: Cível Espécie: INTERDIÇÃO (58) 

REQUERENTE: ADRIANA DE ALMEIDA MENDES REQUERIDO: TEREZINHA 

DE JESUS ALMEIDA NOTIFICANDO(S): FINALIDADE: CIENTIFICAR 

TERCEIROS E INTERESSADOS do teor da ação judicial acima indicada, 

consoante petição inicial a seguir transcrita, em resumo, bem como da r. 

decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. RESUMO DA INICIAL:Trata-se de 

Ação de Interdição c/c pedido de curatela provisória em antecipação de 

tutela proposta por Adriana de Almeida Mendes que objetiva a interdição 

de Terezinha de Jesus Almeida Mendes. Narra a requerente, em síntese, 

ser filha da interditanda, que é portadora da patologia Esquizofrenia F20 o 

que influe em sua capacidade física e psicológica, razão pela qual não tem 

o discernimento para prática dos atos da vida civil, sendo incapaz de 

reger sua pessoa e seus bens. Assim, em virtude da interditanda ser 

incapaz de administrar seus bens e rendimentos, a requerente deseja se 

tornar sua curadora especial, para prestar-lhe assistência. 

DECISÃO/DESPACHO:Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido de 

curatela provisória em antecipação de tutela proposta por Adriana de 

Almeida Mendes que objetiva a interdição de Terezinha de Jesus Almeida 

Mendes. Narra a requerente, em síntese, ser filha da interditanda, que é 

portadora da patologia Esquizofrenia F20 o que influe em sua capacidade 

física e psicológica, razão pela qual não tem o discernimento para prática 

dos atos da vida civil, sendo incapaz de reger sua pessoa e seus bens. 

Assim, em virtude da interditanda ser incapaz de administrar seus bens e 

rendimentos, a requerente deseja se tornar sua curadora especial, para 

prestar-lhe assistência. Acostados à inicial vieram os documentos 

pertinentes. O relatório do estudo psicossocial encontra-se acostado aos 

autos. Nesta oportunidade o Ministério Público se manifesta 

favoravelmente aos pedidos da inicial. É o relatório. Decido. O Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define 

pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação 

com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva 

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

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o interditando sofre 

de Esquizofrenia F20, o que lhe dificulta a mobilidade e a manifestação de 

sua vontade, é certo que a interdição é medida necessária à garantia de 

sua qualidade de vida. Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial 

deve ser acolhido, pois, examinado todas as provas colhidas, concluiu-se 

que a interditanda apresenta anomalia que a impede de exercer, por si só, 

os atos da vida civil. Ademais, verifica-se que o exame psicossocial 

concluiu que o interditanda é portadora de enfermidade mental, tendo 

reduzida capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. Nesse 

sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos à curatela 
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“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade”, o que se aplica ao interditando. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de 

Terezinha de Jesus Almeida Mendes, declarando-o relativamente incapaz 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de 

conteúdo negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código 

Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe 

curadora Adriana de Almeida Mendes, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários. Saem os presentes intimados. Homologo a renúncia ao prazo 

recursal. Expeça-se o Termo de Curatela Definitiva. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Rosemar da Silva , digitei. Cáceres, 12 de julho de 2017. Jackline Márcia 

Dias Tingo Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES 

- FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002898-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DANIELA CAVALCANTE ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 20 

(VINTE) DIAS Dados do Processo: Processo: 1002898-75.2017.8.11.0006 

Valor causa: R$ 937,00 Tipo: Cível Espécie: INTERDIÇÃO (58) 

REQUERENTE: MARIA DANIELA CAVALCANTE ALVES REQUERIDO: 

MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE ALVES Pessoa(s) a ser(em) 

intimada(s) A QUEM POSSA INTERESSAR FINALIDADE: INTIMAR A QUEM 

POSSA INTERESSAR, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita, quanto a INTERDIÇÃO de MARIA DAS GRAÇAS 

CAVALCANTE ALVES. Sentença: Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Maria 

das Graças Cavalcante Alves, declarando-a relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de 

conteúdo negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código 

Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe 

curadora Maria Daniela Cavalcante Alves, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários. Saem os presentes intimados. Homologo a renúncia ao prazo 

recursal. Expeça-se o Termo de Curatela Definitiva. Alethea Assunção 

Santos Juíza de DireitoE, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Lucely Barroso Ramsay Caixeta, digitei. Cáceres, 17 de janeiro de 

2018. Jackline Márcia Dias Tingo Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000592-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. V. M. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000592-36.2017.8.11.0006 AUTOR: GRACIELY ALMEIDA RICCI RÉU: 

BRUNO VINICIUS MUTZENBERG Vistos etc. Certifique-se acerca do 

cumprimento da carta precatória expedida, juntando-a aos autos. Caso o 

requerido tenha sido citado, certifique-se acerca de apresentação de 

contestação tempestiva. Caso tenha sido negativa, intime-se a parte 

autora, via advogado constituído, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, informando o endereço atualizado do requerido, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Em 

seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. 

Após, à conclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres, 04 de 

dezembro de 2017. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002898-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DANIELA CAVALCANTE ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 20 

(VINTE) DIAS Dados do Processo: Processo: 1002898-75.2017.8.11.0006 

Valor causa: R$ 937,00 Tipo: Cível Espécie: INTERDIÇÃO (58) 

REQUERENTE: MARIA DANIELA CAVALCANTE ALVES REQUERIDO: 

MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE ALVES Pessoa(s) a ser(em) 

intimada(s) A QUEM POSSA INTERESSAR FINALIDADE: INTIMAR A QUEM 

POSSA INTERESSAR, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita, quanto a INTERDIÇÃO de MARIA DAS GRAÇAS 

CAVALCANTE ALVES. Sentença: Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Maria 

das Graças Cavalcante Alves, declarando-a relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de 

conteúdo negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código 

Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe 

curadora Maria Daniela Cavalcante Alves, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários. Saem os presentes intimados. Homologo a renúncia ao prazo 

recursal. Expeça-se o Termo de Curatela Definitiva. Alethea Assunção 

Santos Juíza de DireitoE, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Lucely Barroso Ramsay Caixeta, digitei. Cáceres, 17 de janeiro de 

2018. Jackline Márcia Dias Tingo Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

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

Processo Número: 1005034-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. D. S. P. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1005034-45.2017.8.11.0006 AUTOR: LAURIANA PAULA DE OLIVEIRA 

RÉU: JOÃO VILMAR DOS SANTOS PACHECO Vistos etc. Tendo em vista a 

apresentação do novo endereço do requerido, encaminhem-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

reagendamento e realização de audiência de conciliação entre as partes. 

Expeça-se o necessário, citando e intimando-se as partes. Cumpra-se. 

Cáceres, 04 de dezembro de 2017. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004980-79.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

KEILA DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DA COSTA E SILVA (REQUERIDO)

GILMAR COSTA E SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1004980-79.2017.8.11.0006 Valor causa: R$ 937,00 

Tipo: Cível Espécie: INTERDIÇÃO (58) REQUERENTE: KEILA DA COSTA E 

SILVA REQUERIDO: GILBERTO DA COSTA E SILVA, GILMAR COSTA E 

SILVA Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) REQUERENTE: KEILA DA COSTA E 

SILVA , REQUERIDO: GILBERTO DA COSTA E SILVA, GILMAR COSTA E 

SILVA FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Interdição c/c pedido de curatela provisória em antecipação de tutela 

proposta por Keila Costa e Silva que objetiva a interdição de Gilmar da 

Costa e Silva e Gilberto da Costa e Silva. Narra a requerente, em síntese, 

ser irmã dos interditandos, que são portadores da patologia Esquizofrenia 

F20 o que influi em sua capacidade física e psicológica, razão pela qual 

não tem o discernimento para prática dos atos da vida civil, sendo 

incapazes de reger sua pessoa e seus bens. Assim, em virtude dos 

interditandos serem incapazes de administrar seus bens e rendimentos, a 

requerente deseja se tornar sua curadora para prestar-lhe assistência. 

Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes. O relatório do 

estudo psicossocial encontra-se acostado aos autos. Nesta oportunidade 

foi procedida à entrevista dos interditandos, bem como o Ministério Público 

se manifesta favoravelmente aos pedidos da inicial. É o relatório. Decido. 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 

2ª, define pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. A principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em 

seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade 

civil da pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais 

considerados absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo 

havido a expressa revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código 

Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas os menores 

de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que 

os interditandos sofrem de Esquizofrenia F20, o que lhes dificulta a 

mobilidade e a manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é 

medida necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os 

autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas 

as provas colhidas, concluiu-se que os interditandos apresentam anomalia 

que a impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, 

verifica-se que o exame psicossocial concluiu que o interditandos são 

portadores de enfermidade mental, tendo reduzida capacidade de reger 

sua pessoa e administrar seus bens. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 

do Código Civil, que estão sujeitos à curatela “aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o que se 

aplica ao interditando. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de GILMAR DA COSTA E SILVA E 

GILBERTO DA COSTA E SILVA, declarando-os relativamente incapazes de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de 

conteúdo negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código 

Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhes 

curadora KEILA DA COSTA E SILVA, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários. Saem os presentes intimados. Após o transito em julgado, 

expeça-se o Termo de Curatela Definitiva. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, (Jackline Márcia Dias Tingo), digitei. Cáceres, 17 de janeiro de 2018. 

Jackline Márcia Dias Tingo Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006057-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON MENDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE NOTIFICAÇÃO- PRAZO 10 

(DEZ) DIAS Dados do Processo: Processo: 1006057-26.2017.8.11.0006 

Valor causa: R$ 937,00 Tipo: Cível Espécie: INTERDIÇÃO (58) 

REQUERENTE: LUIS MENDES DOS SANTOS REQUERIDO: GERSON 

MENDES DOS SANTOS NOTIFICANDO(S): TERCEIROS E INTERESSADOS 

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS do teor da ação 

judicial acima indicada, consoante petição inicial a seguir transcrita, em 

resumo, bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido de 

curatela provisória em antecipação de tutela proposta por Luiz Mendes 

dos Santos, que objetiva a interdição de Gerson Mendes dos Santos. 

Narra o requerente, em síntese, ser filho do interditando, que é portador da 

patologia CID10(G30.1) o que influi em sua capacidade física e psicológica, 

razão pela qual não tem o discernimento para prática dos atos da vida 

civil, sendo incapaz de reger sua pessoa e seus bens. Assim, em virtude 

do interditando ser incapaz de administrar seus bens e rendimentos, a 

requerente deseja se tornar sua curadora especial, para prestar-lhe 

assistência. Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes 

DECISÃO/DESPACHO: Primeiramente, defiro o pedido de dispensa da 

entrevista do interditando, diante de sua condição física. Trata-se de Ação 

de Interdição c/c pedido de curatela provisória em antecipação de tutela 

proposta por Luiz Mendes dos Santos, que objetiva a interdição de Gerson 

Mendes dos Santos. Narra o requerente, em síntese, ser filho do 

interditando, que é portador da patologia CID10(G30.1) o que influi em sua 

capacidade física e psicológica, razão pela qual não tem o discernimento 

para prática dos atos da vida civil, sendo incapaz de reger sua pessoa e 

seus bens. Assim, em virtude do interditando ser incapaz de administrar 

seus bens e rendimentos, a requerente deseja se tornar sua curadora 

especial, para prestar-lhe assistência. Acostados à inicial vieram os 

documentos pertinentes. O relatório do estudo psicossocial encontra-se 

acostado aos autos. Nesta oportunidade, o Ministério Público se manifesta 

favoravelmente aos pedidos da inicial. É o relatório. Decido. O Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define 

pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação 

com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva 

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

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o interditando sofre 

de CID10(G30.1), o que lhe dificulta a mobilidade e a manifestação de sua 

vontade, é certo que a interdição é medida necessária à garantia de sua 

qualidade de vida. Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial deve 

ser acolhido, pois, examinado todas as provas colhidas, concluiu-se que o 

interditando apresenta anomalia que a impede de exercer, por si só, os 

atos da vida civil. Ademais, verifica-se que o exame psicossocial concluiu 

que o interditanda é portador de enfermidade mental, tendo reduzida 

capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. Nesse sentido, 

dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos à curatela 

“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 
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sua vontade”, o que se aplica ao interditando. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de 

GERSON MENDES DOS SANTOS, declarando-o relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de 

conteúdo negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código 

Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe 

curador LUIZ MENDES DOS SANTOS, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários. Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se o Termo de Curatela Definitiva. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar da Silva, digitei. Cáceres , 18 de 

janeiro de 2018. Jackline Márcia Dias Tingo Autorizado(a) pelo Provimento 

n° 56/2007-CGJ SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E 

SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006060-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO CARMELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIDIO CARMELO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE 

1 0  ( D E Z )  D I A S  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1006060-78.2017.8.11.0006 Valor causa: R$ 937,00 Tipo: Cível Espécie: 

INTERDIÇÃO (58) REQUERENTE: FERNANDO ROBERTO CARMELO 

REQUERIDO: OLIDIO CARMELO REQUERENTE: FERNANDO ROBERTO 

CARMELO , REQUERIDO: OLIDIO CARMELO NOTIFICANDO(S): OLIDIO 

CARMELO FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS do 

teor da ação judicial acima indicada, consoante petição inicial a seguir 

transcrita, em resumo, bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo 

juízo. RESUMO DA INICIAL: Sentença: Vistos etc. Primeiramente, defiro o 

pedido de dispensa da entrevista do interditando, diante de sua condição 

física. Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido de curatela provisória em 

antecipação de tutela proposta por Fernando Roberto Carmelo que objetiva 

a interdição de Olidio Carmelo. Narra a requerente, em síntese, ser filho do 

interditando, que é portador da patologia Alzheimer o que influi em sua 

capacidade física e psicológica, razão pela qual não tem o discernimento 

para prática dos atos da vida civil, sendo incapaz de reger sua pessoa e 

seus bens. Assim, em virtude do interditando ser incapaz de administrar 

seus bens e rendimentos, a requerente deseja se tornar sua curadora 

especial, para prestar-lhe assistência. Acostados à inicial vieram os 

documentos pertinentes. O relatório do estudo psicossocial encontra-se 

acostado aos autos. Nesta oportunidade, o Ministério Público se manifesta 

favoravelmente aos pedidos da inicial. É o relatório. Decido. O Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define 

pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação 

com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva 

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

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o interditando sofre 

de Alzheimer, o que lhe dificulta a mobilidade e a manifestação de sua 

vontade, é certo que a interdição é medida necessária à garantia de sua 

qualidade de vida. Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial deve 

ser acolhido, pois, examinado todas as provas colhidas, concluiu-se que o 

interditando apresenta anomalia que a impede de exercer, por si só, os 

atos da vida civil. Ademais, verifica-se que o exame psicossocial concluiu 

que o interditanda é portador de enfermidade mental, tendo reduzida 

capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. Nesse sentido, 

dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos à curatela 

“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade”, o que se aplica ao interditando. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de 

OLIDIO CARMELO, declarando-o relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de conteúdo 

negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de 

acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curador 

FERNANDO ROBERTO CARMELO, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários. Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se o Termo de Curatela Definitiva. Alethea Assunção Santos.E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar da Silva, 

digitei. JACKLINE MÁRCIA DIAS TINGO GESTORA JUDICIAL Autorizada 

pelo provimento 56/2007/CGJ Cáceres, 18 de janeiro de 2018. SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002810-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. P. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO)

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO)

LUCIA TOMICHA HERRERA OAB - 706.254.431-01 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1002810-37.2017.8.11.0006 AUTOR: MARIA LUCILEIDY PALACIO 

TOMICHA REPRESENTANTE: LUCIA TOMICHA HERRERA RÉU: GOVERNO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CACERES, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Certifique-se acerca da tempestividade das 

contestações apresentadas pelos requeridos. Em seguida, intime-se a 

parte autora para, querendo, impugnar as contestações, no prazo legal. 

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Às 

providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005184-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN VALERIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA VALERIANO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1005184-26.2017.8.11.0006 AUTOR: RUAN VALERIANO DA SILVA RÉU: 

MARIA DE FATIMA VALERIANO Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

c/c pedido de curatela provisória em antecipação de tutela proposta por 

Ruan Valeriano da Silva, que objetiva a interdição de Maria de Fatima 

Valeriano. Narra o requerente, em síntese, ser filho da interditanda, que é 

portadora da patologia CID 10 G8.2, o que influi em sua capacidade física e 

psicológica, razão pela qual não tem o discernimento para prática dos atos 

da vida civil, sendo incapaz de reger sua pessoa e seus bens. Assim, em 

virtude da interditanda ser incapaz de administrar seus bens e 

rendimentos, o requerente deseja se tornar seu curador especial, para 
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prestar-lhe assistência. Acostados à inicial vieram os documentos 

pertinentes. O relatório do estudo psicossocial encontra-se acostado aos 

autos. Nesta oportunidade o Ministério Público se manifesta 

favoravelmente aos pedidos da inicial. É o relatório. Decido. O Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define 

pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação 

com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva 

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

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o interditando sofre 

de CID 10 G8.2, o que lhe dificulta a mobilidade e a manifestação de sua 

vontade, é certo que a interdição é medida necessária à garantia de sua 

qualidade de vida. Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial deve 

ser acolhido, pois, examinado todas as provas colhidas, concluiu-se que a 

interditanda apresenta anomalia que a impede de exercer, por si só, os 

atos da vida civil. Ademais, verifica-se que o laudo médico concluiu que o 

interditanda é portadora de doença crônica degenerativa e progressiva, 

tendo reduzida capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. 

Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos à 

curatela “aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 

exprimir sua vontade”, o que se aplica ao interditando. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO 

de MARIA DE FATIMA VALERIANO, declarando-a relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de 

conteúdo negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código 

Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe 

curador RUAN VALERIANO DA SILVA, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários. Saem os presentes intimados. Após o transito em julgado, 

expeça-se o Termo de Curatela Definitiva. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005143-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRINA LOURDES TOMICHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONISE FONTES BARRETO OAB - MT0007882A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMAO TOMICHA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1005143-59.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ALEXANDRINA LOURDES 

TOMICHA REQUERIDO: SIMAO TOMICHA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Interdição c/c pedido de curatela provisória em antecipação de tutela 

proposta por Alexandrina Lourdes Tomichá que objetiva a interdição de 

Simão Tomicha. Narra a requerente, em síntese, ser filha do interditando, 

que é portador da patologia Alzheimer o que influi em sua capacidade 

física e psicológica, razão pela qual não tem o discernimento para prática 

dos atos da vida civil, sendo incapaz de reger sua pessoa e seus bens. 

Assim, em virtude do interditando ser incapaz de administrar seus bens e 

rendimentos, a requerente deseja se tornar sua curadora especial, para 

prestar-lhe assistência. Acostados à inicial vieram os documentos 

pertinentes. O relatório do estudo psicossocial encontra-se acostado aos 

autos. Nesta oportunidade, procedeu-se à entrevista do interditando, bem 

como o Ministério Público se manifesta favoravelmente aos pedidos da 

inicial. É o relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 

13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com deficiência como 

“aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 

pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 

de condições com as demais pessoas”. A principal inovação trazida pela 

referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência 

não afeta a plena capacidade civil da pessoa”. Portanto, a partir da 

entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro 

de 2016, não são mais considerados absolutamente incapazes os 

deficientes mentais, tendo havido a expressa revogação dos incisos II e III 

do artigo 3º do Código Civil, sendo considerados absolutamente incapazes 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas 

os menores de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo 

em vista que o interditando sofre de Alzheimer, o que lhe dificulta a 

mobilidade e a manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é 

medida necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os 

autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas 

as provas colhidas, concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que 

a impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que o interditanda é portador de 

enfermidade mental, tendo reduzida capacidade de reger sua pessoa e 

administrar seus bens. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código 

Civil, que estão sujeitos à curatela “aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o que se aplica ao 

interditando. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim 

de DECRETAR A INTERDIÇÃO de SIMÃO TOMICHA, declarando-o 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

limitando-se aos atos de conteúdo negocial e patrimonial, na forma do 

artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, 

do Código Civil, nomeio-lhe curadora ALEXANDRINA LOURDES TOMICHA, 

confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. Saem os 

presentes intimados. Após o trânsito em julgado, expeça-se o Termo de 

Curatela Definitiva. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005461-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA EVELYN DE FIGUEIREDO BARBOSA OAB - MT20216/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. S. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1005461-42.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ANTONIO DE SOUZA 

LACERDA REQUERIDO: SOLANGE DA SILVA SOUZA Vistos etc. Intime-se 

a parte autora, via advogada constituída, para acostar aos autos os 

documentos do imóvel objeto da partilha, no prazo de 05 (cinco) dias. Com 

a juntada, à conclusão para homologação. Cumpra-se. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005143-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRINA LOURDES TOMICHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONISE FONTES BARRETO OAB - MT0007882A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMAO TOMICHA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 20 
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(VINTE) DIAS Dados do Processo: Processo: 1005143-59.2017.8.11.0006 

Valor causa: R$ 1.000,00 Tipo: Cível Espécie: INTERDIÇÃO (58) 

REQUERENTE: ALEXANDRINA LOURDES TOMICHA REQUERIDO: SIMAO 

TOMICHA Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) A QUEM POSSA INTERESSAR 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos termos da r. sentença proferida nos autos e 

a seguir transcrita. Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de SIMÃO TOMICHA, 

declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, limitando-se aos atos de conteúdo negocial e patrimonial, na 

forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 

1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora ALEXANDRINA 

LOURDES TOMICHA, confirmando os efeitos da tutela anteriormente 

concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo 

Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão 

no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 

(três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. Saem 

os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, expeça-se o Termo de 

Curatela Definitiva. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucely Barroso Ramsay Caixeta, 

digitei. Cáceres, 18 de janeiro de 2018. Jackline Márcia Dias Tingo 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E 

SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003621-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HIDEMITU YOKOMIZO (REQUERENTE)

HIDEKO YOKOMIZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YUTAKA YOKOMIZO (INVENTARIADO)

TUYOKA YOKOMISO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1003621-94.2017.8.11.0006 REQUERENTE: HIDEMITU YOKOMIZO, HIDEKO 

YOKOMIZO INVENTARIADO: TUYOKA YOKOMISO, YUTAKA YOKOMIZO 

Vistos etc. Nomeio como inventariante o requerente, que prestará 

compromisso em cinco (05) dias, e declarações, com valor dos bens e 

plano de partilha, em 20 (vinte) dias subsequentes (CPC, art. 620). Caso 

necessário, intime-se, após, a Fazenda Pública da localização do imóvel 

(CPC, art. 626), para que se manifeste sobre os valores da avaliação dada 

pela Inventariante, podendo, se dela discordar, juntar prova de cadastro, 

em 15 (quinze) dias (art. 629, CPC), ou atribuir diretamente novos valores, 

que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634, CPC), para o que 

devem ser manifestar expressamente. Cite-se o herdeiro Toyoshide 

Yokomiso no endereço localizado por este Juízo, para manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando-se cópia das primeiras 

declarações (art. 627, do CPC). Havendo concordância, quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores nela atribuídos para fins de 

avaliações para partilha e/ou recolhimento de ITCD, venham imediatamente 

as últimas declarações, já com comprovação do recolhimento dos 

Impostos Estaduais, certidões negativas de débitos fiscais expedidas 

pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome do 

inventariado e esboço de partilha final. Após, havendo interesse de 

incapazes no feito, dê-se vista ao Ministério Público. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005184-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN VALERIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA VALERIANO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO - INTERDIÇÃO 

PRAZO 20 (VINTE) DIAS Dados do Processo: Processo: 

1005184-26.2017.8.11.0006 Valor causa: R$ 937,00 Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) AUTOR: RUAN VALERIANO DA SILVA 

RÉU: MARIA DE FATIMA VALERIANO Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) A 

QUEM POSSA INTERESSAR FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A 

INTERDIÇÃO de MARIA DE FATIMA VALERIANO, declarando-a 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

limitando-se aos atos de conteúdo negocial e patrimonial, na forma do 

artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, 

do Código Civil, nomeio-lhe curador RUAN VALERIANO DA SILVA, 

confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. Saem os 

presentes intimados. Após o transito em julgado, expeça-se o Termo de 

Curatela Definitiva. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucely Barroso Ramsay Caixeta, 

digitei. Cáceres, 18 de janeiro de 2018. Jackline Márcia Dias Tingo 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E 

SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000029-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONISE FONTES BARRETO OAB - MT0007882A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. D. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000029-76.2016.8.11.0006 REQUERENTE: DANIVAL BENTO RODRIGUES 

REQUERIDO: MARIANA LANDIVAR DE FIGUEIREDO Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha e 

Regulamentação de Guarda proposta por Danival Bento Rodrigues em 

desfavor de Mariana Landivar Figueiredo, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Narra a parte autora, em síntese, que conviveu com a 

Requerida entre maio de 1997 a 19/12/2015, sendo que desta união 

adviera a hoje adolescente Milena Figueiredo Rodrigues. Narra, ainda, que 

diante da impossibilidade de reconciliação entre as partes, requer seja 

reconhecido e dissolvido a união havida, determinado a partilha de bens e 

regulado a guarda da filha do casal. Conforme se depreende dos autos, 

verifica-se as partes entabularam acordo parcial relativo ao 

reconhecimento e dissolução da união estável havida e guarda da filha em 

comum na audiência de conciliação e mediação realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, conforme termo acostado. 

O Ministério Público opinou pela homologação do acordo e prosseguimento 

do feito quanto aos demais pedidos pendentes. É o relatório. Decido. 

Tendo em vista que as partes são maiores e capazes, não havendo 

nenhuma irregularidade ou vício processual a ser sanado preliminarmente, 

motivo pelo qual passo, de imediato, a decidir sobre o mérito. A legislação 

infraconstitucional, cumprindo seus misteres, regulamentou a situação da 

UNIÃO ESTÁVEL, em dois diplomas, nas Leis nº 8.971/94 e nº 9.278/96. 

Este último diploma legal, confere proteção à união estável, não exigindo 

para tal propósito, qualquer instrumentalização ou registro, reconhecendo 

efeitos jurídicos para a própria união ou para o exercício de vida em 

comum com objetivo de constituição de família. Portanto JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para tanto, DECLARO a 
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existência da união estável entre Danival Bento Rodrigues e Mariana 

Landivar Figueiredo, bem como HOMOLOGO o acordo entabulado nestes 

autos. Ademais, em razão do prosseguimento do feito quanto ao pedido de 

partilha, certifique-se acerca da tempestividade da contestação 

apresentada pela Requerida. Devidamente certificado e sendo tempestivo, 

intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal. Em seguida, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação. Após, à conclusão. Cumpra-se. 

Cáceres, 10 de janeiro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Manifestação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005617-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

G. J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, 

encaminhando-o a Defensoria Pública para manifestar sobre a certidão de 

ID. 10725022. JOANA APARECIDA SILVA ASSUNCAO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E 

SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 212008 Nr: 887-90.2017.811.0006

 AÇÃO: Suprimento de Idade e/ou Consentimento->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJBV, E

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARISA BALBINO DA 

TRINDADE - OAB:74307B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de pedido de Alvará Judicial proposto por Maria José 

Balbino Vieira, representante legal da adolescente Eduarda Valência 

Balbino Vieira, visando o suprimento judicial do consentimento paterno de 

Valdir Vieira, todos devidamente qualificados nos autos.Relata a 

requerente que necessita da presente autorização judicial tendo em vista 

que seu genitor se encontra em lugar incerto e não sabido, eis que a 

mesma pretende realizar matrícula no curso de medicina da Universidad 

Cristiana de Bolívia, localizada na cidade de Santa Cruz de La 

Sierra/Bolívia, de modo que, pretende viajar sem a companhia de sua 

genitora.Segue narrando que a adolescente pretende fixar residência no 

país estrangeiro para estudar. Com a inicial vieram os documentos de fls. 

11/18.Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela concessão 

da autorização pleiteada (fls.18/v). É o relatório. Decido.Sobre o tema, 

dispõe ao art.84 da Lei 8064/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente: 

Art. 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é 

dispensável, se a criança ou adolescente: I - estiver acompanhado de 

ambos os pais ou responsável; II - viajar na companhia de um dos pais, 

autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma 

reconhecida.Compulsando os autos, verifica-se que a adolescente hoje 

conta com 17 (dezessete) anos de idade, às vésperas de atingir a 

maioridade civil e por consequência adquirir a plena capacidade para os 

atos da vida civil. Desta feita, considerando que a menor irá viajar 

desacompanhada de sua genitora para realizar matrícula no curso de 

medicina da Universidad Cristiana de Bolívia, Santa Cruz de La Sierra/BO, 

e, ante os documentos juntados aos autos, em consonância com o 

parecer do Ministério Público Estadual de fls. 18/v, DEFIRO OS PEDIDOS 

INICIAIS, para que a menor Eduarda Valência Balbino Vieira possa realizar 

a referida viagem ao exterior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 218239 Nr: 5748-22.2017.811.0006

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

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

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDS, ADG, CEB, TA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:

 .Diante disso, após acompanhamento dos relatórios apresentados pela 

equipe técnica vejo que os menores Larissa Balbino Gonçalves, Luiz 

Eduardo Balbino Gonçalves devem ser reintegrados de imediato na família 

de origem.Posto isso, determino que os menores Larissa Balbino 

Gonçalves, Luiz Eduardo Balbino Gonçalves sejam reintegrados na família 

do Sr. Antônio Damásio Gonçalves, ficando sob a guarda judicial da Sra. 

Antônia de Fátima Gonçalves, devendo ter o acompanhamento periódico 

quinzenal da equipe psicossocial deste Juízo, com apresentação de 

relatório, até o momento em que se fizer necessário, sendo desde já 

constatado que seja no mínimo por 06 (seis) meses.Expeça-se o 

competente termo de guarda das crianças Larissa Balbino Gonçalves, 

Luiz Eduardo Balbino Gonçalves em favor da Sra. Antônia de Fátima 

Gonçalves.Expeça-se a Guia de Desligamento dos menores da Casa da 

Criança de Cáceres/MT.Ademais, em relação à adolescente Débora, foi 

determinado às fls. 87 as visitas bimestrais pela equipe deste juízo, com a 

apresentação de relatório, assim, intime-se a equipe multidisciplinar para 

cumprir a determinação, no prazo de 10 (dez) dias.Com a juntada dos 

relatórios, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.Às providências 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007376-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. D. S. P. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. T. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: 1007376-29.2017.8.11.0006 Valor causa: 

R$ 937,00 Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) AUTOR: 

ANILDO JORGE DA SILVA PARABA RÉU: ROXANA MARTINEZ TIRADO 

Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ROXANA MARTINEZ TIRADO, brasileira, 

atualmente em LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO FINALIDADE: CITAÇÃO 

DA PARTE RÉ ROXANA MARTINEZ TIRADO acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação que 

lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, contestar a ação, caso queira. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

Ação de Regularização de Guarda c/c Visitas proposta por Anildo Jorge 

da Silva Parabá em desfavor de Roxana Martinez Tirado 

Despacho/Decisão: Vistos etc. Processe-se em segredo de justiça. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Trata-se de Ação de Regularização de Guarda c/c Visitas 

proposta por Anildo Jorge da Silva Parabá em desfavor de Roxana 

Martinez Tirado, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 

A inicial cuida de pedido de guarda formulado pelo genitor das crianças 

Elizabeth Tirado Parabá, Gustavo Tirado Parabá, Tamara Tirado Parabá e 

Mauricio Tirado Parabá em face de sua genitora. Narra, em síntese, que 

convivera por um período de 12 (doze) anos com a requerida, sendo 

desta união vieram os menores supramencionados. Assevera por fim, que 

propôs a presente demanda para obter judicialmente a guarda dos seus 

filhos, posto que exerce a guarda fática destes e presta toda a 

assistência necessária para o desenvolvimento dos menores. Narra, 

ainda, que a requerida abandonou o lar e se encontra em lugar incerto e 

não sabido. Dessa forma, requer a guarda de Elizabeth Tirado Parabá, 

Gustavo Tirado Parabá, Tamara Tirado Parabá e Mauricio Tirado Parabá 

para poder representá-los nas situações necessárias, bem como cuidar e 

zelar por seus interesses. Não obstante os argumentos apresentados 

pelo Requerente, verifico imperioso, quanto ao pedido liminar, resguardar o 

direito de apreciá-la após o decurso da realização do estudo psicossocial. 

Tendo em vista que a Requerida se encontra em local incerto e não 
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sabido, proceda-se à citação via edital. Após, decorrido o prazo sem 

manifestação da parte requerida, vejo necessária a nomeação de curador 

especial. Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil, nomeio-lhe desde já, curador especial, 

o NPJ/UNEMAT, que deverá ser intimado para apresentar contestação no 

prazo legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se 

aplica o ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do 

parágrafo único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Intime-se a equipe multidisciplinar deste Juízo para 

realização de estudo psicossocial na residência do requerente, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Com a juntada do relatório psicossocial, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público para manifestação. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) parte ré de que, 

terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, contestar a ação. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucely Barroso Ramsay 

Caixeta, digitei. Cáceres, 10 de janeiro de 2018. JACKLINE MÁRCIA DIAS 

TINGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - 

FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001777-46.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

B. L. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. O. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE CITAÇÃO 20 (VINTE) DIAS 

Dados do Processo: Processo: 1001777-46.2016.8.11.0006 Valor causa: 

R$ 534,47 Tipo: Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

EXEQUENTE: BENEDITA LOPES EXECUTADO: PAULO OLIVEIRA DA SILVA 

Pessoa(s) a ser(em) CITADAS : PAULO OLIVEIRA DA SILVA EXEQUENTE: 

BENEDITA LOPES , EXECUTADO: PAULO OLIVEIRA DA SILV FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita. Sentença: Vistos etc. Tendo em vista que restou infrutífera a 

tentativa de citação pessoal, proceda-se à citação por edital, na pessoa 

do Executado. Após, decorrido o prazo, sem manifestação da parte 

requerida, vejo necessária a nomeação de curador especial. Assim, 

considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Novo Código 

de Processo Civil, nomeio-lhe desde já, curador especial, o NPJ/UNEMAT, 

que deverá ser intimado para apresentar contestação no prazo legal, 

ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica o 

ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. , E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar da Silva, digitei. 

Cáceres, 16 de janeiro de 2018. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - 

FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002970-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADALIA LOPEZ DE CONCEICAO (REQUERENTE)

CLEYDE LOPES CONCEIÇÃO GALVÃO (REQUERENTE)

SIMONE (REQUERENTE)

RENATA GONCALVES (REQUERENTE)

ANDERSON MARTINS HURTADO (REQUERENTE)

GLAUBER JOSE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

DAIANA LOPEZ CONCEICAO (REQUERENTE)

WANDERLEY LOPES CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

RENATA GONCALVES OAB - PR60332 (ADVOGADO)

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANASTACIO DA CONCEICAO (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Numero do Processo: 

1002970-62.2017.8.11.0006 REQUERENTE: RENATA GONCALVES, 

ANDERSON MARTINS HURTADO, ADALIA LOPEZ DE CONCEICAO, 

CLEYDE LOPES CONCEIÇÃO GALVÃO, WANDERLEY LOPES CONCEICAO, 

DAIANA LOPEZ CONCEICAO, SIMONE, GLAUBER JOSE DO NASCIMENTO 

INVENTARIADO: JOSE ANASTACIO DA CONCEICAO Vistos etc. 

Primeiramente, defiro a habilitação nos autos requerida no ID. nº 

10264976, tendo em vista se tratarem de filhos em comum ao ‘de cujus’ e 

da inventariante, e no ID nº tendo em vista que a inventariante reconhece 

sua existência nas primeiras declarações. Ademais, quanto à suposta 

herdeira Simone ‘de tal’, ante a inexistência de dados suficientes para 

promover sua citação/intimação, cite-se via edital, para manifestar acerca 

das primeiras declarações, no prazo legal. Intime-se a inventariante para 

manifestar acerca das manifestações de impugnação à prestação de 

contas de ID’s. nº 9665303 e 10384772, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Quanto à petição de ID n. 10438424, recebo-a e determino sejam a 

inventariante e demais herdeiros intimados para manifestar quanto aos 

pedidos de alíneas a, b, c, d, e, h, i, j, k, l, m e o, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Outrossim, quanto ao pedido de remoção de inventariante, formulado 

na alínea ‘f’ do ID supra, em que pesem todas as alegações levantadas 

pelos herdeiros Anderson e Renata, pelo que dispõe o parágrafo único do 

art. 623, do CPC, o incidente da remoção correrá em apenso aos autos do 

inventário. Deste modo, deverá o peticionante formular o pedido através 

da via adequada. Defiro o pedido formulado na alínea “n”, do ID 

supramencionado, e determino seja oficiado o INDEA para que informe a 

quantidade de semoventes registrado em nome do inventariado e a 

existência de transações comerciais recentes, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Defiro, ainda, o pedido formulado na alínea “q” e autorizo a entrada 

periódica dos herdeiros na fazenda do espólio, para acompanhamento e 

contagem, haja vista ser direito dos herdeiros acompanhar a 

administração dos bens pela inventariante. Por fim, passo a analisar o 

pedido formulado pela inventariante de expedição de alvará judicial para a 

venda de 35 bezerros machos e 35 bezerros fêmea, com intuito de 

efetuar o pagamento de despesas feitas pelo ‘de cujos’ e do espólio, bem 

como alvará para autorizar a amortização de dívida junto ao Banco Sicredi 

– agência de Cáceres. Presentes os pressupostos processuais, sendo 

desnecessária a produção de qualquer outro tipo de provas nos autos, 

pois os documentos colacionados pela requerente, são suficientes para 

análise do pedido, assim passo a análise do pedido propriamente dito. 

Necessário ponderar que é dispensável a manifestação do Ministério 

Público ante a inexistência de interesses de incapazes. Com efeito, 

considera-se “incidental” o alvará requerido no curso do processo de 

inventário ou arrolamento, quando formulado por inventariante, herdeiro ou 

sucessor. Em detida análise do feito, em que pese a discordância por 

parte de dois herdeiros, tenho eu a pretensão deve ser acolhida, tendo em 

vista não existir nenhum óbice aparente à concessão deste, bem como a 

necessidade de manutenção do respectivo espólio e o risco de possível 

perecimento do bem do espólio. Diante do exposto, DEFIRO o Alvará 

Judicial pretendido pela requerente, pelo que determino que se expeça 

alvará em favor da inventariante para que esta promova a alienação de 35 

bezerros machos e 35 bezerros fêmea, descritos no ID n. 9842112, de 

modo a quitação e manutenção das dívidas do espólio, bem como a 

expedição de alvará judicial autorizando a amortização de dívida junto ao 

Banco Sicredi Cáceres utilizando-se crédito associado à conta do ‘de 

cujus’. Ressalvo expressamente que deverá a requerente, prestar contas 

nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cáceres, 19 de dezembro de 2017. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007009-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MONTEIRO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VERGILIO DA ROSA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1007009-05.2017.8.11.0006 REQUERENTE: HELENA MONTEIRO LEITE 

INVENTARIADO: VERGILIO DA ROSA Vistos etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o 

que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Nomeio 

como inventariante a Sra. Helena Monteiro Leite, que prestará 

compromisso em cinco (05) dias, e declarações, com valor dos bens e 

plano de partilha, em 20 (vinte) dias subsequentes (CPC, art. 620). Caso 

necessário, intime-se, após, a Fazenda Pública da localização do imóvel 

(CPC, art. 626), para que se manifeste sobre os valores da avaliação dada 

pela Inventariante, podendo, se dela discordar, juntar prova de cadastro, 

em 15 (quinze) dias (art. 629, CPC), ou atribuir diretamente novos valores, 

que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634, CPC), para o que 

devem ser manifestar expressamente. Citem-se os herdeiros, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando-se cópia das 

primeiras declarações (art. 627, do CPC). Havendo concordância, quanto 

às primeiras declarações e quanto aos valores nela atribuídos para fins de 

avaliações para partilha e/ou recolhimento de ITCD, venham imediatamente 

as últimas declarações, já com comprovação do recolhimento dos 

Impostos Estaduais, certidões negativas de débitos fiscais expedidas 

pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome do 

inventariado e esboço de partilha final. Em relação ao pedido de 

reconhecimento de união estável havida entre a requerente e o “de cujus”, 

verifica-se imprescindível a produção de provas pelas vias ordinárias, 

devendo a parte autora, caso queira, ajuizar a ação condizente à 

pretensão pela via adequada. Em seguida, havendo interesse de 

incapazes no feito, dê-se vista ao Ministério Público. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002869-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALEXANDRINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1002869-59.2016.8.11.0006 REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MARIA ALEXANDRINA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Interdição c/c tutela provisória de urgência proposta por Luiz 

Carlos de Oliveira que objetiva a interdição de Maria Alexandrina dos 

Santos. Narra o Requerente, em síntese, ser filho da interditanda Maria 

Alexandrina dos Santos, a qual padece de enfermidade diagnosticada 

como CID I 69.4. Afirma que a patologia apresentada pela Sra. Maria 

Alexandrina dos Santos impossibilita-a de reger sua vida de forma 

independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados contínuos. 

Assim, em virtude da interditanda ser incapaz de reger seus próprios atos 

e administrar seus bens e rendimentos, o Requerente deseja se tornar 

curador especial desta, para prestar-lhe a assistência privada. Deste 

modo, requer liminarmente, a interdição provisória de Maria Alexandrina 

dos Santos, nomeando o Requerente para o múnus de Curador, sendo ao 

final confirmada a tutela postulada. É o necessário. Decido. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Trata-se de Ação de Interdição c/ pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida, de modo que deve ser 

analisado sob o prisma do art. 298 do CPC. Ademais, para concessão da 

ordem, dispõe o art. 303 do CPC a exigência de contemporaneidade da 

urgência alegada e fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação ao resultado útil do processo. Nesta senda, ante 

verossimilhança da alegação e do “fumus boni iuris”, vez que verifica-se a 

enfermidade do interditando mediante os atestados médicos firmados por 

profissionais competentes acostado nos autos, bem como a urgência da 

medida, declaro a interdição provisória da Requerida e nomeio como sua 

curadora provisória a Sra. Luiz Carlos de Oliveira, qualificado na exordial. 

Expeça-se termo de curatela provisória, consignando-se a vedação à 

alienação ou oneração de quaisquer bens móveis ou imóveis ou de 

qualquer natureza, pertencentes a interditanda, salvo com autorização 

judicial. Ademais, designo audiência para o dia 06 de março de 2018 às 

14h00min, data em que será realizada a entrevista da interditanda, 

devendo a mesmo ser citada na pessoa de seu Curador Provisório, 

cientificando-a de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intime-se a equipe técnica 

deste Juízo para realizar estudo psicossocial na residência da 

interditanda, no prazo de 15 (quinze) dias. Ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007875-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE MARIANO RODRIGUES DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1007875-13.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MANOEL CARLOS 

RODRIGUES DOS SANTOS INVENTARIADO: ESPÓLIO DE MARIANO 

RODRIGUES DOS SANTOS Vistos etc. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que 

dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Nomeio 

como inventariante o requerente, que prestará compromisso em cinco (05) 

dias, e declarações, com valor dos bens e plano de partilha, em 20 (vinte) 

dias subsequentes (CPC, art. 620). Caso necessário, intime-se, após, a 

Fazenda Pública da localização do imóvel (CPC, art. 626), para que se 

manifeste sobre os valores da avaliação dada pelo Inventariante, 

podendo, se dela discordar, juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias 

(art. 629, CPC), ou atribuir diretamente novos valores, que poderão ser 

aceitos pelos interessados (art. 634, CPC), para o que devem ser 

manifestar expressamente. Havendo concordância da Fazenda Pública, 

quanto às primeiras declarações e quanto aos valores nela atribuídos para 

fins de avaliações para partilha e/ou recolhimento de ITCD. Desnecessário 

a citação da herdeira Benedita Sebastiana Rodrigues dos Santos, uma vez 

que o inventariante é seu curador. Ante a presença de incapaz, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007891-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TOMASIA ALUIZIA DA SILVA (REQUERENTE)

BENEDITA JOSEFA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

CLAUDIOMAR DO ROSARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1007891-64.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA, 

TOMASIA ALUIZIA DA SILVA, BENEDITA JOSEFA DA SILVA, 

CLAUDIOMAR DO ROSARIO DA SILVA REQUERIDO: FRANCISCO DA 

SILVA Vistos etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de 

posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 

98 do Código de Processo Civil. Inicialmente, depreende-se das 

informações prestadas pela requerente na exordial, que todos os 

herdeiros são maiores e capazes. Desta forma, no caso em comento 

tenho que pode ser adotado o chamado arrolamento sumário, previsto no 
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artigo 664 do Código de Processo Civil, em face das afirmações narradas 

na inicial, tendo em vista que é uma forma abreviada de inventário e 

partilha no caso de concordância de todos os herdeiros, desde que 

maiores e capazes, e que o valor dos bens do espólio seja igual ou inferior 

a 1.000 salários mínimos. Entretanto, observo que para que seja adotado o 

arrolamento sumário, segundo o disposto no artigo 660 do Código de 

Processo Civil, constará dos autos, o valor dos bens do espólio, para fins 

de partilha e a oferta da partilha amigável, para que se torne possível a 

sua homologação de plano, nos termos do artigo 659 do CPC, 

comprovando-se de imediato a quitação dos tributos relativos aos bens do 

espólio e suas rendas, juntando-se aos autos certidões negativas 

referentes aos imóveis, nas 03 (três) esferas. Em relação ao pedido de 

isenção do ITCMD, INDEFIRO-O uma vez que cabe à autoridade 

administrativa verificar os pressupostos para a concessão, desde que 

requerido pela parte interessada, nos termos do art. 179 do CTN. Sem 

prejuízo da apresentação dos documentos acima mencionados, desde já 

nomeio como inventariante a Sra. Maria Aparecida da Silva, 

procedendo-se com a assinatura no termo. Diante do exposto, intime-se a 

inventariante para cumprimento das disposições dos artigos 660 e 

seguintes do CPC, juntando aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção do feito, os seguintes documentos: a) a Guia 

comprovando o recolhimento do ITCD ou isenção em face do espólio, com 

base na GIA-ITCD (Guia de informação de Apuração do Imposto de causa 

mortis e doação), expedida pela Fazenda Pública Estadual; b) certidões 

negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas Fazendas 

Públicas Federal, Estadual, Municipal e do imposto de renda em nome dos 

“de cujus”; c) plano de partilha amigável. Deverá, ainda, a inventariante 

acostar aos autos documentos que comprove a relação de parentesco de 

Benedita Josefa da Silva Vilanova com o falecido, no prazo 

supramencionado. Decorrido o prazo e devidamente, à conclusão para 

homologação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres, 10 de 

janeiro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007964-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

MARIA AUXILIADORA LEITE RIBEIRO (REQUERENTE)

MARIA DO CARMO DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE TOMAZELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIA DA SILVA LEITE (INVENTARIADO)

AROLDO LEITE (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1007964-36.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA 

LEITE, MARIA AUXILIADORA LEITE RIBEIRO, MARIA DO CARMO DA SILVA 

LEITE, MARIA CONCEICAO DA SILVA LEITE TOMAZELLI INVENTARIADO: 

AROLDO LEITE, MARIA LUZIA DA SILVA LEITE Vistos etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Inicialmente, depreende-se das informações prestadas 

pela requerente na exordial, que todos os herdeiros são maiores e 

capazes. Desta forma, no caso em comento tenho que pode ser adotado o 

chamado arrolamento sumário, previsto no artigo 664 do Código de 

Processo Civil, em face das afirmações narradas na inicial, tendo em vista 

que é uma forma abreviada de inventário e partilha no caso de 

concordância de todos os herdeiros, desde que maiores e capazes, e que 

o valor dos bens do espólio seja igual ou inferior a 1.000 salários mínimos. 

Entretanto, observo que para que seja adotado o arrolamento sumário, 

segundo o disposto no artigo 660 do Código de Processo Civil, constará 

dos autos, o valor dos bens do espólio, para fins de partilha e a oferta da 

partilha amigável, para que se torne possível a sua homologação de plano, 

nos termos do artigo 659 do CPC, comprovando-se de imediato a quitação 

dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas, juntando-se aos 

autos certidões negativas referentes aos imóveis, nas 03 (três) esferas, 

bem como do imposto de renda. Sem prejuízo da apresentação dos 

documentos acima mencionados, desde já nomeio como inventariante a 

Sra. Maria Aparecida da Silva Leite, procedendo-se com a assinatura no 

termo. Diante do exposto, intime-se a inventariante para cumprimento das 

disposições dos artigos 660 e seguintes do CPC, juntando aos autos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito, os seguintes 

documentos: a) a Guia comprovando o recolhimento do ITCD ou isenção 

em face do espólio, com base na GIA-ITCD (Guia de informação de 

Apuração do Imposto de causa mortis e doação), expedida pela Fazenda 

Pública Estadual; b) certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, 

expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual, Municipal e do 

imposto de renda em nome dos “de cujus”; c) plano de partilha amigável. 

Decorrido o prazo e devidamente, à conclusão para homologação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres, 10 de janeiro de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000103-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CREMILDA ROSELI DA SILVA TEOTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO)

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

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000103-62.2018.8.11.0006 REQUERENTE: CREMILDA ROSELI DA SILVA 

TEOTONIO Vistos etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem 

prejuízo de posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 

3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Interdição 

c/c tutela provisória de urgência proposta por Cremilda Roseli da Silva 

Teotonio que objetiva a interdição de Cremilda Cebalho da Silva. Narra a 

Requerente, em síntese, ser filha da interditanda Cremilda Cebalho da 

Silva, a qual padece de enfermidade diagnosticada como CID G 468. 

Afirma que a patologia apresentada pela Sra. Cremilda Cebalho da Silva 

impossibilita-a de reger sua vida de forma independente, uma vez que a 

sua saúde requer cuidados contínuos. Assim, em virtude da interditanda 

ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus bens e 

rendimentos, a Requerente deseja se tornar curadora especial desta, para 

prestar-lhe a assistência privada. Deste modo, requer liminarmente, a 

interdição provisória de Cremilda Cebalho da Silva, nomeando a 

Requerente para o múnus de Curadora, sendo ao final confirmada a tutela 

postulada. É o necessário. Decido. Trata-se de Ação de Interdição c/ 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida, de 

modo que deve ser analisado sob o prisma do art. 298 do CPC. Ademais, 

para concessão da ordem, dispõe o art. 303 do CPC a exigência de 

contemporaneidade da urgência alegada e fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ao resultado útil do processo. Nesta 

senda, ante verossimilhança da alegação e do “fumus boni iuris”, vez que 

verifica-se a enfermidade da interditanda mediante os atestados médicos 

firmados por profissionais competentes acostado nos autos, bem como a 

urgência da medida, declaro a interdição provisória da Requerida e nomeio 

como sua curadora provisória a Sra. Cremilda Roseli da Silva Teotonio, 

qualificada na exordial. Expeça-se termo de curatela provisória, 

consignando-se a vedação à alienação ou oneração de quaisquer bens 

móveis ou imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes a interditanda, 

salvo com autorização judicial. Ademais, designo audiência para o dia 06 

de março de 2018 às 15h00min, data em que será realizada a entrevista 

da interditanda, devendo a mesma ser citada na pessoa de sua Curadora 

Provisória, cientificando-a de que poderá, querendo, impugnar o pedido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe 

é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intime-se a equipe 

técnica deste Juízo para realizar estudo psicossocial na residência da 

interditanda, no prazo de 15 (quinze) dias. Ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 15 de janeiro 

de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1003319-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. F. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

S. G. D. J. (RÉU)

Magistrado(s):
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ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1003319-65.2017.8.11.0006 AUTOR: ELIDIANE SOARES FERREIRA RÉU: 

SANTANO GOMES DE JESUS Vistos etc. Trata-se de Ação de Alimentos 

proposta por A. I. F. J., representada por sua genitora Elidiane Soares 

Ferreira em desfavor de Santano Gomes de Jesus, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Compulsando os autos, verifico que a 

autora informou seu novo endereço, qual seja Rua Dorvalino Minosso, nº 

462 NE, Nossa Senhora Aparecida, Campo Novo do Parecis/MT, razão 

pela qual requereu a remessa dos autos a referido Juízo. É cediço que os 

critérios de definição da competência se reportam aos limites territoriais 

em que cada órgão judicante pode exercer sua atividade jurisdicional, 

baseando-se ora no domicilio da parte, ora na situação da coisa, ou ainda 

no local em que ocorreu o fato jurídico, assim o legislador atribui a 

competência da respectiva circunscrição estadual. No caso em tela, em 

que o autor é a própria criança, vejo que devem ser observadas as 

disposições constantes do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo 

que em seu art. 147, I, prescreve a regra de competência nos seguintes 

termos: "Art. 147. A competência será determinada: “I- pelo domicílio dos 

pais ou responsáveis.” Com isso, no caso concreto tem-se que a criança 

encontra-se residindo na cidade de Campo Novo dos Parecis/MT, sendo 

assim, o juízo competente para julgar a presente demanda, o do domicílio 

em que esta reside, que é o mais viável para que se realizem todas as 

diligências que o caso requer. Diante do exposto, declaro a incompetência 

absoluta deste juízo e DECLINO de minha competência jurisdicional para 

conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor do douto Juízo da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, para onde determino a remessa 

deste feito. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos 

àquela Comarca, com as baixas e anotações necessárias. Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública. Cumpra-se. Cáceres, 16 de 

janeiro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005156-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. D. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1005156-58.2017.8.11.0006 REQUERENTE: AGNALDO CARVALHO 

FERREIRA REQUERIDO: ELIDA RODRIGUES DE SOUZA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

Partilha de Bens, Guarda e Alimentos proposta por Agnaldo Carvalho 

Ferreira em desfavor de Elida Rodrigues de Souza, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Narra a parte autora, em síntese, que 

manteve união estável com a Requerida desde 2006 até abril de 2017 e 

que desta relação advieram 02 (dois) filhos menores. Narra, ainda, que 

diante da dissolução da união havida requer a regulamentação do direito 

de visitas e oferta alimentos no valor de 30% do salário mínimo vigente, 

correspondente a R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez 

centavos. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. É o relatório. 

Decido. Processe-se em segredo de justiça. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o 

que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil. Fixo os alimentos 

provisórios em 30% do salário mínimo vigente, correspondente a R$ 

281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez centavos), a ser pago pelo 

alimentante, a partir da citação, até o dia 10 de cada mês, a ser depositado 

em conta bancária a ser informada pela parte autora no prazo de 05 

(cinco) dias. Ademais, cite-se e intime-se a Requerida para comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente 

acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. 

Advirta-se a parte Requerida de que o prazo para oferecer contestação 

será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Deverão 

constar do mandado de citação as disposições insertas no art. 695 e 

parágrafos do Código de Processo Civil. Caso a tentativa de conciliação 

seja infrutífera, intime-se a equipe multidisciplinar deste Juízo para 

realização de estudo psicossocial na residência de ambas as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Com a juntada do relatório psicossocial, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005266-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANUARIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1005266-57.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JANUARIO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de Alvará 

Judicial proposto por Januario de Oliveira no intento de obter autorização 

judicial para auferir levantamento de valores não sacados em vida pelo de 

cujus Anastacio de Oliveira. Aduz o Requerente que era irmão de 

Anastacio de Oliveira, falecido em 22/09/2017. Sustenta, ainda, que o “de 

cujus” deixara outros 04 (quatro) irmãos, os quais renunciaram em favor 

do Requerente (ID 10148488). Juntou os documentos pertinentes. 

Requisitadas informações à agência local do Banco Bradesco, 

confirmou-se a existência de valores nas contas de titularidade do 

falecido (ID 11084832). É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando os autos, 

verifico que há nos autos demonstração de que o Requerente é 

efetivamente herdeiro do “de cujus”, consoante se observa por meio dos 

documentos que instruíram a exordial. A Lei n° 8.036/90, em seu artigo 20, 

inciso IV, dispõe que a conta vinculada (FGTS) poderá ser movimentada 

quando advir o falecimento do trabalhador, pagando-se a seus 

dependentes ou as pessoas indicadas em alvará judicial, independente de 

inventário ou arrolamento. Sobre a matéria já se decidiu: “MANDADO DE 

SEGURANÇA - ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE SALDO DE 

CONTA DE FGTS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO TITULAR - 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA - SÚMULA Nº 161 - STJ - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE, 

INTERESSE E DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

- CARÊNCIA DECRETADA. A Súmula nº 161 do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça fixa a competência da Justiça Estadual para autorizar o 

levantamento do saldo de conta do FGTS, em razão do falecimento do 

titular. O PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA É ADEQUADO 

PARA O LEVANTAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 20, DA LEI Nº 8.036/90. 

A Caixa Econômica Federal não tem direito líquido e certo de obstar o 

levantamento do saldo da conta de FGTS em razão do falecimento do 

titular”. (TJMT – Mandado de Segurança n.º 15315/2003, Câmaras Cíveis 

Reunidas, Des. Rel. Evandro Stábile, j. em 01/04/2004) É certo que se 

afigura possível a concessão de alvará no caso em análise, haja vista que 

se trata de questão simples, que não demanda mais provas, à luz dos 

documentos já acostados. Diante do exposto, DEFIRO o alvará pretendido, 

autorizando JANUARIO DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, 

a levantar o saldo existente na conta de titularidade do “de cujus” 

Anastacio de Oliveira junto ao Banco Bradesco. Expeça-se o necessário. 

Sem custas, haja vista que o Requerente é beneficiário da Justiça 

Gratuita. Transitado em julgado e observado as cautelas legais, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cáceres, 18 de janeiro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007866-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HERALDO PAES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARAUJO DE MORAES OAB - AM5631 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA 

(RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT Vistos em correição. 1 – POSTERGA-SE a análise da 

liminar para após a sessão de conciliação e/ou depois da apresentação de 

resposta pela parte contrária. Tratando-se a demanda em destaque de 

direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial 

estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese 

de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do 

Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo nos 

autos elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo 

CONCEDE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

com espeque no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de 

dezembro de 2017. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007864-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RITCHERSON RENATO NEVES RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVENTUAIS HERDEIROS DE JOSÉ ÁVILA CINTRA e EURIDICE DOS 

SANTOS CINTRA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT Vistos em correição. 1 – No que tange ao pedido de 

gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC1, INTIME-SE 

a parte requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do 

benefício, sob pena de indeferimento do pedido. 2 – Em seguida, 

CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2017. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 § 2o O juiz somente 

poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem 

a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, 

devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação 

do preenchimento dos referidos pressupostos.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007609-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT0005471A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, para 

comparecer a audiência de Conciliação designada para o dia 19 de Março 

de 2018 às 15:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres - MT.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007933-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ANASTACIO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE 

CACERES-MT (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

DESPACHO 1 – Inicialmente, satisfeitos os requisitos do art. 319 do Código 

de Processo Civil, este Juízo RECEBE a petição inicial e documentos. 2 – 

Havendo nos autos elementos que evidenciam os pressupostos legais, 

este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 3 – Estando a petição 

inicial devidamente instruída, INTIME-SE a representante do Ministério 

Público para que atue conforme dispõe o art. 109 da Lei de Registros 

Públicos (Lei 6.015/73). 4 – Após, CONCLUSOS. 5 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 08 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1007930-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA DA SILVA OLIVEIRA CORTEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC1, INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. 2 – Em seguida, CONCLUSOS. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 08 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos.

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
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Processo Número: 1007954-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO TRENTRIN SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC1, INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. 2 – Em seguida, CONCLUSOS. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 08 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1007956-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAWRENCE MACDONALD DO BRASIL ALVES CORTEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC1, INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. 2 – Em seguida, CONCLUSOS. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 08 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006320-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUMISLENE DE OLIVEIRA E SILVA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PHB ELETRONICA LTDA (RÉU)

C. C. DE ARRUDA AMORIM ENGENHARIA, ARQUITETURA E DESIGN - EPP 

(RÉU)

FS3 LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – POSTERGA-SE a análise do pleito 

liminar para após a realização de audiência de conciliação. Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil 

DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo 

as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo 

diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, 

nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser 

cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Havendo nos autos elementos que evidenciam os 

pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 9 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 08 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007079-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO GONCALVES SERAPIAO (REQUERENTE)

AURORA DO SACRAMENTO RIBEIRO GOMES (REQUERENTE)

ANISIO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

ANTONIO MARANGON (REQUERENTE)

IVO PEDRO DELUQUI (REQUERENTE)

ARLINDA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ELIVANIA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

ELZA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

RUBENS MARTINS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Primeiramente, havendo nos autos 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 2 – De outra banda, nota-se pela documentação 

anexada à inicial que a entrega das unidades habitacionais supostamente 

defeituosas se deu há muito, inclusive em face de terceiras pessoas 

distintas dos autores desta demanda, indicando que a ciência inequívoca 

em relação aos vícios existentes na construção ocorreu em tempo 

pretérito, a indicar, pois, a possível ocorrência de prescrição da pretensão 

(artigo 206, §1º, II do Código Civil). Nesse diapasão, com espeque no 

artigo 10 do CPC, INTIMEM-SE os autores para manifestarem-se quanto à 

este fundamento, consignando-se prazo de 15 (quinze) dias. 3 – 

Outrossim, em análise detida da documentação trazida não se evidencia 

qual seria a relação entre as seguradoras indicadas para compor o polo 

passivo ou tampouco se alguma delas tem relação com o seguro imobiliário 

vinculado aos contratos de financiamento regidos pelo SFH, consoante 

expõe a parte autora. Desse modo, INTIMEM-SE os autores para 

apresentar documentação comprobatória da vinculação de todas as 
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seguradoras indicadas com os financiamentos de cada imóvel descrito, 

bem como para delimitar a relação jurídica dessas seguradoras com os 

supostos sinistros, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de exclusão 

das mesmas do polo passivo ou extinção da demanda por ilegitimidade de 

parte. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres-MT, 09 de janeiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006522-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GOLTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar as partes, por meio de seus advogados, legalmente 

constituídos, para comparecerem à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 20/03/2018, às 15:00 horas, que se realizará no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à audiência de 

conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e 

acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas as partes 

em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, § 4º, inciso I do CPC). Cáceres, 09 de Janeiro de 2017. Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007597-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO CORTELA (EXEQUENTE)

EDNEI NARDONI (EXEQUENTE)

DENISE DA COSTA BOAMORTE CORTELA (EXEQUENTE)

ANA BEATRIZ BOAMORTE CORTELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Evidenciados os pressupostos legais 

(artigo 319 do CPC), este Juízo RECEBE a petição inicial e documentos que 

a acompanham. 2 – Tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial 

estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese 

de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do 

Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 3 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 4 – Conste ainda do mandado que, no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, poderá a parte requerida oferecer 

embargos e caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento 

de embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 

701, §2º, do CPC). 5 – Na hipótese de a parte requerida alegar em seus 

embargos fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 8 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 9 – Com fundamento no art. 510 do Código de Processo Civil[1], 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem 

pareceres ou documentos elucidativos concernentes à liquidação do título 

executivo judicial, bem como exclusivamente a parte requerida para que 

apresente especificamente todas as informações do sistema Back Office 

contendo dados de vinculação entre os requerentes e a requerida. 10 – 

Em seguida, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo, REMETENDO-SE os 

autos à conclusão para demais deliberações. 11 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 09 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007365-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAEL SORTICA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PROENCA CASTELA OAB - MT0020842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CÁCERES - PREVI CÁCERES (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar as partes, por meio de seus advogados, legalmente 

constituídos, para comparecerem à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 02/04/2018, às 15:30 horas, que se realizará no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à audiência de 

conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e 

acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas as partes 

em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, § 4º, inciso I do CPC). Cáceres, 09 de Janeiro de 2017. Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002534-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LUIZ DA SILVA COSTA (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

conforme determina o art. 203 § 4º do CPC e item do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte 

autora a manifestar-se nos autos a respeito da certidão negativa acostada 

pelo Oficial de Justiça Id 10632760, no prazo de 5 (cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004507-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR SCHMIDT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GASPAR SCHMIDT OAB - MT0006175A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANA KARLA JORGE DE MOURA (EXECUTADO)

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA ESC AGR FED DE CACERES MT 

(EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar as partes, por meio de seus advogados, legalmente 

constituídos, para comparecerem à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 26/03/2018, às 15:00 horas, que se realizará no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 
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Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à audiência de 

conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e 

acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas as partes 

em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, § 4º, inciso I do CPC). Cáceres, 09 de Janeiro de 2017. Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002812-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARISLENE CAROLINE BENEVIDES DE OLIVEIRA (RÉU)

LENIDALVA AMORIM BENEVIDES DE ARAUJO (RÉU)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002812-41.2016.8.11.0006 

AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT RÉU: LENIDALVA AMORIM BENEVIDES DE ARAUJO, ARISLENE 

CAROLINE BENEVIDES DE OLIVEIRA Vistos, etc... Indefiro o petitório retro 

(Num. 6798592), eis que inexistem os requisitos autorizadores da citação 

por hora certa (CPC, artigo 252). Inicialmente, anoto que a requerida 

Lenidalva Amorim Benevides de Araújo já foi citada dos termos da 

presente ação (Num. 4648598). Quanto à requerida Arislene Caroline 

Benevides de Araújo, expeça-se carta de citação, no endereço indicado 

no petitório retro (Num. 6798592), guardando observância com o 

despacho inicial (Num. 4363080) (CPC, artigo 246, inciso I). Apresentada a 

contestação, intime-se a autora, por intermédio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito da contestação 

e eventuais documentos (CPC, artigo 100). Acaso a correspondência seja 

devolvida ao juízo ou a parte requerida deixe transcorrer in albis o prazo 

para oferecimento da contestação, intime-se a autora, por intermédio de 

seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Transcorrido in albis o prazo 

para manifestação, intime-se pessoalmente a parte autora, para que, no 

mesmo prazo, supra a falta existente nos autos, sob pena de extinção do 

processo (CPC, artigo 485, inciso III e § 3º). Oficie-se à Diretoria do Foro 

desta comarca para que proceda com a devolução da diligência paga pela 

parte autora (Num. 7226233). Por fim, façam-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Cáceres/MT, 22 de setembro de 

2017. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002812-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARISLENE CAROLINE BENEVIDES DE OLIVEIRA (RÉU)

LENIDALVA AMORIM BENEVIDES DE ARAUJO (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

conforme determina o art. 203 § 4º do CPC e item do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte 

autora a manifestar-se nos autos a respeito da correspondência devolvida 

Id 11285070, no prazo de 5 (cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005022-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO CENTER SATURNO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar as partes, por meio de seus advogados, legalmente 

constituídos, para comparecerem à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 27/03/2018, às 16:00 horas, que se realizará no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à audiência de 

conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e 

acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas as partes 

em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, § 4º, inciso I do CPC). Cáceres, 09 de Janeiro de 2017. Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001383-39.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

conforme determina o art. 203 § 4º do CPC e item do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte 

autora a manifestar-se nos autos a respeito da correspondência devolvida 

Id 11282777, no prazo de 5 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000027-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE MEDEIROS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA OAB - GO0036921A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e 

ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 5 – Às 

providências. Cáceres/MT, 09 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro 

devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007344-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GABRIEL DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REVÉTRIO FRANCISCO DA COSTA (RÉU)

FAUSTO JOSE FREITAS DA SILVA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

DANIEL LUCAS DORILEO FREITAS RONDON (RÉU)
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ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar as partes, por meio de seus advogados, legalmente 

constituídos, para comparecerem à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 02/04/2018, às 16:00 horas, que se realizará no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à audiência de 

conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e 

acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas as partes 

em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, § 4º, inciso I do CPC). Cáceres, 09 de Janeiro de 2017. Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001732-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RIVALDINO TIBURCIO DE RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARIDES ALVES FERREIRA (RÉU)

FABIO FERREIRA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – CITEM-SE 

pessoalmente os requeridos e os confinantes e, por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, com fundamento no art. 246, §3º do Código de Processo 

Civil, para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias. 9 – INTIMEM-SE, por via postal, para manifestar eventual interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município, encaminhando-se a cada ente cópia da petição inicial e dos 

documentos que a instruíram. 10 – DEFERE- SE os benefícios constantes 

no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 11 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 09 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000564-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, DESIGNA-SE nova audiência de conciliação a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 - Ressalte-se 

que este Juízo considera a parte autora intimada com a comunicação de 

seu patrono, de modo que compete ao advogado do autor comunicar seu 

cliente acerca da data aprazada para realização do ato conciliatório, 

dispensada a intimação pessoal, sob pena de imputação por multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça à referida parte em caso de não 

comparecimento ao ato. 3 - Consigne-se ainda no ato de intimação a 

advertência de que, como o autor mudou seu endereço de residência e 

não informou o Juízo, tal fato pode acarretar na extinção do processo por 

ausência de pressuposto regular de validade. 4 – INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres-MT, 09 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1002025-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DIAS DE OLIVEIRA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO 

- COOPERB (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

UEDERSON RIBEIRO PINTO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002025-75.2017.8.11.0006 

DEPRECANTE: LUCIANO DIAS DE OLIVEIRA DEPRECADO: COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO - COOPERB 

Vistos etc. Determino que o presente termo de audiência e o arquivo 

audiovisual com a oitiva da testemunha sejam anexados ao PJE. Cumprido 

e esgotado o objeto da missiva, devolva-se ao juízo de origem, com as 

baixas de estilo. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000038-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON CANCADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON VIEGAS FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – POSTERGA-SE a análise do pedido de 
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tutela de urgência para depois da audiência de tentativa de conciliação. 

Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando 

preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do 

Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da 

pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo 

Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º 

do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 10 de janeiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000044-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO RIVELINO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, venham os autos CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 11 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito 1 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000553-73.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LEOPOLDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROENCA - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ''B'' LTDA - ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000553-73.2016.8.11.0006 AUTOR: 

MANOEL LEOPOLDO RÉU: PROENCA - CENTRO DE FORMACAO DE 

CONDUTORES ''B'' LTDA - ME SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por 

MANOEL LEOPOLDO em face de AUTO E MOTO ESCOLA PROENÇA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Alega o autor que firmou 

contrato de prestação de serviços com a ré em fevereiro de 2013 visando 

obter carteira nacional de habilitação (CNH). Assevera que após o 

pagamento do valor referente ao custo do serviço contratado, consoante 

recibos apresentados, apesar de ter sido ministrado o curso teórico e 

prático, a ré não cumpriu sua parte do contrato, deixando de entregar o 

documento pretendido ao autor. Conta que procurou a ré por diversas 

vezes para resolver a situação, todas sem sucesso. Diante disso, requer 

sejam julgados procedentes os pedidos para obrigar a ré a providenciar a 

entrega da CNH, bem como para condená-la ao pagamento de indenização 

por danos morais no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) ao 

autor. Com a inicial vieram os documentos. Em despacho inicial (id. 

1633511), foi determinada a inversão do ônus da prova e designada 

sessão de conciliação. Audiência de conciliação realizada, ocasião em 

que as partes compareceram, porém não chegaram a um acordo. 

Devidamente citada, a ré deixou transcorrer o prazo sem apresentar 

resposta consoante certidão de id. 3256722. Pedido de julgamento 

antecipado da lide no id. 3324667. Vieram os autos conclusos. II – 

Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Considerando que os elementos 

necessários à formação da convicção deste juízo encontram-se coligidos 

aos autos, verifica-se que a demanda encontra-se apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC. Destarte, não 

havendo preliminares e outras questões prejudiciais a serem decididas no 

processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se 

as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da 

Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. Considerando que a parte ré não contestou o pedido inicial, 

torna-se factível o abreviamento do rito (art. 330, inciso II, do Código de 

Processo Civil) com a consequente aplicação da regra do art. 319 do 

Código de Processo Civil, ensejando, assim, a procedência da pretensão. 

Apesar de a presunção de veracidade decorrente do art. 319 do Código 

de Processo Civil ser relativa, pela análise dos autos, os pedidos 

formulado pela parte autora merecem ser acolhidos, pois o conjunto 

probatório demonstra a tese esposada na inicial, sustentando a presunção 

que lhe favorece. Pois bem, o artigo 14 do Código do Consumidor atribui ao 

fornecedor dos serviços a reparação dos danos decorrentes de defeitos 

relativos à prestação dos serviços, independente de culpa, sendo que só 

terá a sua responsabilidade eximida se provar a inexistência do defeito ou 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de 

serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.” No caso dos autos, aplicando-se os institutos do Código 

de Defesa do Consumidor, dentre eles a inversão do ônus da prova e a 

responsabilidade objetiva da empresa, constata-se que a pretensão 

merece guarida. O autor demonstra ter contratado os serviços por meio de 

prova documental e, com a inversão do ônus da prova aliada à 

responsabilidade objetiva da ré, competia à parte revel demonstrar que 

defeito no serviço inexiste, o que não ocorreu, fazendo-se presumir a 

ocorrência da falha. Desse modo, procede a pretensão de obrigação de 

fazer no sentido de ver compelida a parte ré a providenciar a entrega do 

documento pretendido (CNH), ressalvadas, obviamente, circunstâncias 

externas que independem de vontade da ré e sujeitam-se à burocracia 

estatal. No que toca ao dano moral, evidenciada a falha na prestação de 

serviços, tem-se que de fato ocorreu. Ora, o autor demonstrou 
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documentalmente que tentou obter solução amigável para a questão 

submetida a julgamento por diversas vezes junto ao PROCON, ensejando 

credibilidade à suas alegações, razão pela qual o dano emerge evidente. 

Isto se diz, pois ao contratar um serviço há a expectativa de que ele seja 

de fato prestado e, nesse caso, o documento pretendido (CNH) tem o 

condão de permitir ao autor deslocar-se em veículo automotor. No que 

toca à fixação do quantum, há enorme celeuma doutrinária e 

jurisprudencial nas hipóteses de danos extrapatrimoniais, tendo em vista a 

dificuldade de sua mensuração dada a sua subjetividade e o critério do 

arbitramento. É patente a inadmissibilidade de tarifar o dano moral 

experimentado, sendo sedimentado no verbete n. 281 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “A indenização por dano moral não está sujeita a 

tarifação prevista na Lei de Imprensa”. De toda sorte, o dano 

extrapatrimonial também não pode ser fonte de lucro por aqueles que 

eventualmente foram aviltados em seus direitos, devendo ser norteado 

pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse 

compasso, segue as lições do civilista Sérgio Carvalieri Filho quando 

almeja explicar as balizas para a fixação dos danos morais: “Razoável é 

aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa 

proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, 

adequado, necessário e proporcional. A razoabilidade é o critério que 

permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a 

lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a 

conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a 

determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins 

visados; que sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, 

ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o 

seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta 

ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. 

Saliente-se que não há critério ou método exclusivo para a quantificação 

do dano, podendo ser utilizado a razoabilidade, a ponderação, o 

arbitramento a equidade, entre outros modelos propugnados pela ciência 

jurídica. Em relação ao dano moral, especialmente no caso em tela, será 

utilizado critério do arbitramento, utilizando-se como balizador a lógica do 

razoável, inspirando-se no princípio da reparação integral encontrado no 

art. 944 do Código Civil, sem deixar de ser sopesada a concorrência de 

causa para a ocorrência do evento danoso. Pois bem, este Juízo entende 

que, neste caso, o valor deve ser fixado levando-se em consideração a 

necessidade de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos 

morais e/ou financeiros suportado pela parte autora, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza. III – Dispositivo Diante 

do exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos iniciais para o 

fim de: a) condenar a ré providenciar a entrega da Carteira Nacional de 

Habilitação – CNH ao autor, ressalvadas, obviamente, circunstâncias 

externas que independem de vontade da ré e sujeitam-se à burocracia 

estatal no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa em caso de 

descumprimento; b) condenar a ré ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o autor, 

devendo tal valor ser monetariamente corrigido e acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o 

artigo 406 do Código Civil. Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, com 

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

Processo Civil. CONDENA-SE a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixa-se em 15% sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Transitado em 

julgado, certifique-se e ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 11 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001367-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

conforme determina o art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de 

INTIMAR o advogado da parte autora a se manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000086-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ROCHA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 –Cuida-se de ação cominatória de 

obrigação de fazer com pedido de liminar ajuizada buscando o 

fornecimento de serviço de tratamento domiciliar (home care). A demanda 

foi distribuída de maneira física durante o recesso forense, ocasião em 

que foi indeferida a tutela de urgência pelo Juízo plantonista, bem como 

determinada a emenda à inicial (id. 11329440). Emenda a inicial promovida 

no id. 11329447. Diante desse quadro, tratando-se a demanda em 

destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria 

Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 

2 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 

248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o 

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de janeiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000552-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL DE PAULA CEBALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOSE DARCIO DE ANDRADE RUDNER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000552-88.2016.8.11.0006 AUTOR: 

DORIVAL DE PAULA CEBALHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. DESPACHO Compulsando os autos nota-se que o valor dos 

honorários periciais estão de fato muito além da média cobrada por outros 

peritos em diferentes comarcas. Desta forma, NOMEIA-SE como perito o 

médico Dr. Odenil Miranda de França, médico generalista, inscrito no 

CRM/MT n.  6846,  Telefone:  (65)  8100-7713,  emai l : 

denilmiranda@hotmail.com, com endereço na Av. Senador Metelo nº 1630, 

Bairro Goiabeiras, Torre 1, Apartamento 206, Residencial Gardem 

Goiabeiras, Cuiabá, CEP 78.032-175, que servirá escrupulosamente o 

encargo, independentemente de compromisso (art. 466 do Código de 

Processo Civil[1]), devendo apurar o valor efetivamente devido. INTIME-SE 

o Perito nomeado para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, em sintonia com a teoria da distribuição dinâmica da 

prova, mormente o interesse do requerido no seu resultado, intime-se o 

requerido para o adimplemento dos honorários periciais, que deverão ser 

depositado em juízo no prazo de 10 (dez) dias após a intimação para tal 

fim, sob pena de preclusão. Em seguida, INTIME-SE o perito nomeado para 

informar a data em que iniciará a realização dos trabalhos periciais, 

devendo ser intimadas as partes. INTIMEM-SE as partes acerca do local e 

da data assinalada para realização da perícia, conforme exigência do art. 

474 do Código de Processo Civil[2], devendo o laudo pericial ser 

apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito 

ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC[3]). As partes poderão arguir 

o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes e formular 

quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, §1º, 

incisos I, II e III do CPC. As partes, depois de intimadas, poderão 

manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, neste mesmo 

prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme disposição do art. 

477, §1º, do Código de Processo Civil[4]. Por fim, remetam-se os autos 

CONCLUSOS para demais deliberações. CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o 

necessário. Cáceres/MT, 12 de dezembro de 2017. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] Art. 466. O perito cumprirá escrupulosamente 

o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de 

compromisso. [2] Art. 474. As partes terão ciência da data e do local 

designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da 

prova. [3] Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da 

perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. [4] Art. 477 - 

§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o 

laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001304-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO PAULO DOS SANTOS (RÉU)

BENEDITO DOS SANTOS E SILVA (RÉU)

RONIER MARQUES DE ARRUDA (RÉU)

FABIO CARLOS DOS SANTOS (RÉU)

RUBENS GALVAO BARBOSA (RÉU)

EDIVALDO DA SILVA CONRADO (RÉU)

WILSON FRASE DA SILVA (RÉU)

NORTE AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME (RÉU)

ANGELO MAXIMO DE ALMEIDA CAMPOS (RÉU)

DEMETRIO DA GUIA ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. Os 

sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

concordar com o pedido ou apresentar contestação, inteligência do artigo 

601 do CPC. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o 

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Havendo nos autos elementos que evidenciam os 

pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 9 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001276-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORMA SOBRINHO BERNARDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001276-92.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: 

NORMA SOBRINHO BERNARDES DESPACHO 1 – Processo em ordem. 

DEFERE-SE o pedido formulado pela parte autora/credora, devendo a 

Secretaria da Vara expedir o necessário para cumprimento. 2 – Em 

seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta o 

direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias. 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte 

autora/credora para manifestação em 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos. 

5 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000172-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE MARIA DE MORAIS (AUTOR)

JOAO FERREIRA DE MORAIS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVA FANAIA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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DESPACHO 1 – CERTIFIQUE-SE quanto a regular citação de todos os réus 

e confinantes, inclusive quanto a existência de manifestação de todas as 

entidades públicas conforme despacho inicial. 2 – Em seguida, INTIME-SE a 

parte autora para manifestação e requerimentos quanto ao andamento do 

feito em 10 (dez) dias. 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte contrária para 

manifestação no mesmo prazo. 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos 

conclusos. 5 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de janeiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000257-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE SANTOS BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONICLEI ELIAS DE RESENDE OAB - MT0020047A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COIMBRA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (RÉU)

ELIAS GONCALVES DE FIGUEIREDO - ME (RÉU)

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO)

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

DESPACHO 1 – Considerando que as diversas diligências visando à 

citação do réu restaram infrutíferas, DEFERE-SE o pedido de id. 8096551. 

Para tanto EXPEÇA-SE edital com prazo de 20 (vinte) dias, seguindo-se à 

risca as formalidades do artigo 257 do CPC, consignando-se as 

advertências do despacho inicial. 2 – Em seguida, esgotado o prazo 

acima, CERTIFIQUE-SE. 3 – Após, com fundamento no art. 72, inciso II e 

parágrafo único do aludido dispositivo do Código de Processo Civil, 

NOMEIA-SE como curador especial do réu a Defensoria Pública desta 

Comarca, que deverá ser intimada pessoalmente da nomeação, devendo 

ser encaminhado os autos para tal fim. 4 – Na sequência, INTIME-SE a 

autora para requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias. 

5 – Por fim, CONCLUSOS. 6 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de janeiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007866-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HERALDO PAES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARAUJO DE MORAES OAB - AM5631 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA 

(RÉU)

 

Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO as 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para 

comparecer à audiência de Conciliação DESIGNADA PARA O DIA 

14/04/2018, ÀS 13:00 HORAS a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), situado no Edifício do Fórum 

da Comarca de Cáceres/MT , devendo a parte comparecer acompanhada 

de seu respectivo advogado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000616-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BRAZ NOBREGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Otacilio Gonçalves do Nascimento (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000616-98.2016.8.11.0006 AUTOR: 

WILSON BRAZ NOBREGA RÉU: OTACILIO GONÇALVES DO NASCIMENTO 

DECISÃO 1 – Em que pese o autor tenha afirmado a existência de revelia, 

sob o argumento de que o réu, embora citado, não compareceu a 

audiência designada, tampouco apresentou contestação, verifica-se 

facilmente que o demandado não recebeu pessoalmente o ato citatório, 

havendo violação à garantia do devido processo legal, eis que não se 

sabe ao certo se de fato a pessoa que recebe a comunicação tem 

poderes especiais para representa-lo em eventual demanda judicial, o que 

importa em nulidade processual. Neste sentido, colhe-se a ementa do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in litteris: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – CITAÇÃO VIA CORREIO – PESSOA FÍSICA – 

RECEBIMENTO POR TERCEIRO – NECESSIDADE DA ENTREGA DA CARTA 

REGISTRADA PESSOALMENTE AO RÉU – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO 

– IMTEMPESTIVIDADE – INOCORRÊNCIA – TEORIA DA APARÊNCIA – 

INAPLICABILIDADE – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. A 

nulidade da citação pode ser arguida a qualquer momento, mesmo após o 

trânsito em julgado da sentença. Tratando-se de pessoa física, sendo a 

citação o ato que integra o réu ao processo, exige-se que seja 

direcionada à pessoa do réu, nos termos do artigo 248, §1º, do CPC/2015. 

(AI 52634/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 

21/09/2016) Diante do fato de que a citação do réu não foi recebida 

pessoalmente por ele, este Juízo DECLARA a nulidade do ato de id. 

2170732 com supedâneo no art. 242 do CPC e, por conseguinte, o pedido 

quanto à declaração de revelia, tendo em vista a pluralidade de réus, nos 

termos do art. 345, inciso I do Código de Processo Civil. 2 – Nos termos do 

art. 240, §2º do Código de Processo Civil, INTIME-SE o autor para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, promova a citação do réu, sob pena de 

eventualmente reputar não interrompida a prescrição da demanda, bem 

como ausente pressuposto de constituição e validade do processo. 3 – 

Promovida a citação pelo autor na forma do item “2”, EXPEÇA-SE mandado 

de citação para o respectivo endereço a fim de que, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira, apresente defesa, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 15 

de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000107-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO SENHORA DE FATIMA EDUCACAO INFANTIL, ENSINO 

FUNDAMENTAL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BANDEIRA OAB - PR41468 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARIN DANIELLE CARVALHO BARBOSA LIMA (REQUERIDO)

DENISON MONTEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e 

ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 5 – Às 

providências. Cáceres/MT, 15 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro 

devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006320-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUMISLENE DE OLIVEIRA E SILVA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PHB ELETRONICA LTDA (RÉU)

C. C. DE ARRUDA AMORIM ENGENHARIA, ARQUITETURA E DESIGN - EPP 

(RÉU)

FS3 LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI - EPP (RÉU)

 

Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte requerente, por meio de seu advogado legalmente constituído, para 

comparecer à audiência de Conciliação DESIGNADA PARA O DIA 

10/04/2018, ÀS 14:00 HORAS a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), situado no Edifício do Fórum 

da Comarca de Cáceres/MT ), devendo a parte comparecer acompanhada 

de seu respectivo advogado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004589-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar as partes, por meio de seus advogados, legalmente 

constituídos, para comparecerem à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 22/02/2018, às 14:00 horas, que se realizará no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à audiência de 

conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e 

acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas as partes 

em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, § 4º, inciso I do CPC). Cáceres, 16 de Janeiro de 2018. Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000450-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA SILVA BENACCHIO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

DESPACHO 1 – DEFERE-SE o pedido formulado pela parte ré no id. 

5849774, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento. 2 – Em seguida, havendo outra medida que afeta o direito da 

parte contrária, INTIME-SE a parte autora para manifestação em 5 (cinco) 

dias. 3 - Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos. 4 - No que 

concerne ao pedido formulado no id. 8811223, INTIME-SE a concessionária 

autora para manifestação. 5 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 16 de janeiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000125-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA DE SOUZA CRUZ (REQUERENTE)

JURANDIR DE OLIVEIRA SANTOS - ME (REQUERENTE)

JURANDIR DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CICLO CAIRU LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENAN DIEGO REBOUCAS SOUZA CASTRO OAB - RO6269 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e 

ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 5 – Às 

providências. Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro 

devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000128-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER DA COSTA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, venham os autos CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito 1 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005605-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CARLOS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HUMBERTO BUDOIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

DESPACHO 1 – DEFERE-SE o pedido formulado pela parte autora no id. 

11361319. 2 – INTIME-SE a referida parte para que comprove o 

recolhimento da taxa judiciária e custas processuais no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do processo por ausência de pressuposto de 

validade. 3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos para análise 

da petição inicial. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1002759-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – INTIME-SE a parte autora por meio de 

seu advogado para informar seu endereço atualizado, bem como para 

justificar seu não comparecimento em audiência perante o CEJUSC no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por 

ausência de pressuposto regular de validade e multa por ato atentatório. 2 

– Decorrido o prazo, venham os autos CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito 1 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000235-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

DESPACHO 1 – DEFERE-SE o pedido formulado pela parte requerente no 

id. 8265277. EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão com 

observância dos termos da decisão de id. 4362961. 2 – Antes da 

expedição do mandado, INTIME-SE a parte requerida para manifestação 

em 5 (cinco) dias. 3– CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007609-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT0005471A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1007609-26.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: POLIANA OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: UNIMED 

CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DESPACHO 1 – 

Informações referentes ao Agravo de Instrumento n. 

1000067-38.2018.8.11.0000 – TJ/MT prestadas nesta data e 

encaminhadas por malote digital ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. 2 – Tendo em vista o efeito recursal regressivo (juízo de 

retratação), este Juízo MANTÉM a decisão agravada por seus próprios 

fundamentos, nos termos do art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil. 

3 – CUMPRA-SE a decisão liminar proferida pela instância superior, 

expedindo-se o necessário. Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003041-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – INTIME-SE a parte autora para justificar 

seu não comparecimento em audiência de conciliação perante o CEJUSC, 

bem como para manifestação quanto a contestação e documentos 

apresentados pela parte ré, consignando-se prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção. 2 – Na hipótese de restar infrutífera a composição 

amigável, DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 3 – Após o decurso 

do prazo assinalado, CONCLUSOS para o saneamento e início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

17 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007396-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA TOLOMEU ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO ARAUJO PEREIRA OAB - MT16162/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007396-20.2017.8.11.0006 

AUTOR: SONIA TOLOMEU ROSA RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos em 

correição. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

danos morais. A proteção judicial em prol das partes que se socorrem do 

Judiciário como único caminho para resolução dos problemas acaba 

muitas vezes por conduzir a uma política jurídica efetivada a partir da 

argumentação jurídica da proteção dos princípios consumeristas e da 

justiça social. Todavia, importante sempre se ter a noção de que, 

juntamente com o princípio da justiça social, se tenha também um olhar 

atento a vertente econômica que a compõe, sob pena de acidentalmente 

se causar um mal maior a toda a coletividade por ausência de visão das 

externalidades (positivas e negativas) que toda decisão judicial gera. A 

partir da Constituição de 1988, muito se tem falado e feito para garantir o 

livre acesso à justiça brasileira, todavia, poucos tem se debruçado sobre 

a análise dos custos de sua utilização e “o que parece escapar à 

percepção de alguns cientistas sociais é que o Judiciário é um recurso 

rival. Quanto mais pessoas utilizarem o Judiciário, menos útil ele será para 

a coletividade, pois menor será sua capacidade de prestar serviços 

públicos adjudicatórios. (…). O problema está em se focar o acesso ao 

recurso (Judiciário), quando o correto seria focar a possibilidade de usar 

e gozar do fruto (prestação jurisdicional), que é em larga medida o que 

realmente desejam as pessoas. Focar apenas o incentivo ao uso do 

Judiciário sem reconhecer que ele, hoje, já está sobrecarregado de casos 

e seu estoque é crescente, ainda que a taxas decrescentes (CNJ, 2011), 

é acelerar e incentivar a sobreutilização do Judiciário, o qual já não dá 

conta da demanda hoje.” (GIKO JR. Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. 

Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 267, p. 178, set/dez 

2014). Atento a tal panorama e conjuntura, o Superior Tribunal de Justiça 

já afirmou que “Ajuizar ações é algo que envolve risco (para as partes) e 

custo (para a Sociedade, que mantém o Poder Judiciário). O processo não 

há de ser transformado em instrumento de claudicação e de 
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tergiversação. A escolha pela via judiciária exige de quem postula a 

necessária responsabilidade na dedução de seus pedidos.” (STJ, REsp. 

nº 946.499 – SP (2007/0094219-8), rel. Min. Humberto Martins). Novo 

milênio, novos tempos e novas formas de composição de conflitos que 

podem e devem ser incentivados e utilizados antes do ingresso 

precipitado ao Judiciário. Cada dia mais os Tribunais Superiores estão 

trilhando diferentes caminhos e visões sobre o acesso à justiça, como por 

exemplo, quando obrigaram a demonstração de tentativa de composição 

prévia do conflito, como bem se observa no Recurso Repetitivo que 

estabeleceu como condição do aforamento da ação da exibição de 

documentos o pedido administrativo realizado perante à instituição 

financeira: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, 

firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, 

recurso especial provido. (STJ, REsp 1349453/MS, Rel. Min. Luiz Felipe 

Salomão, 2a. Seção, j. 10/12/2014). (Grifei e sublinhei). Até numa seara 

extremamente sensível, com nítidas e indiscutíveis repercussões sociais e 

até alimentares (diferente de uma relação negocial), o guardião maior da 

Constituição no Brasil, em sede de repercussão geral, entendeu que não 

há nenhuma ofensa ao acesso ao Poder Judiciário o estabelecimento de 

condições para o regular exercício de ação, mais precisamente, 

demonstração inequívoca de tentativa de composição extrajudicial, no 

caso, requerimento prévio junto ao INSS: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1.A instituição de condições para o regular exercício 

do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para 

se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários 

depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça 

ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou 

se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que 

a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento 

das vias administrativas. (…). (STF, RE 631240, Rel. Min. Roberto Barro, 

Tribunal Pleno, j. 03/09/2014). É sobre esse novo standard ético-judicial 

que passa-se a analisar a petição inicial e exigir que a parte demonstre a 

indispensabilidade de se utilizar de meios de composição antes do 

ingresso dessa ação. No caso em exame, tanto na descrição da petição 

inicial, como nos documentos apresentados, a parte não demonstra ou 

fornece o mínimo de elementos a demonstrar ter provocado a parte 

demandada sobre a possível e suposta anotação irregular. É pacífico a 

desnecessidade de exaurimento da via administrativa como condição de 

ajuizamento da ação. Porém, entendo que é indispensável o prévio 

requerimento administrativo para caracterização do interesse processual 

de agir da parte autora, pois sem ele e sem uma negativa da parte 

Demandada, não há pretensão resistida – lide, capaz de autorizar o exame 

do mérito da pretensão processualmente veiculada. Como a pretensão, em 

tese, poderá ser obtida administrativamente, sem imediata intervenção 

judicial, é de facultar a parte Autora comprovar o interesse processual, 

ressaltando que com as facilidades advindas dos meios de comunicação, 

poderá questionar por e-mail e telefone e ter uma resposta, quando não 

imediata, no mínimo, célere da suposta indevida anotação nos órgãos de 

proteção ao crédito, inclusive com eventual compensação financeira. Além 

da possibilidade de resolução imediata, existe outro importante órgão que 

representa a gama de consumidores na resolução dos conflitos, qual seja 

o PROCON, em pleno funcionamento na cidade de Caceres-MT. Forte em 

tais razões, INTIME-SE a parte comprovar a existência de pretensão 

resistida no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo, retorne concluso para análise. Cáceres/MT, 23 de 

novembro de 2017. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000143-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UZA INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO EDUARDO MURARI OAB - SP184711 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS A DIAS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC1, INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. 2 – Em seguida, CONCLUSOS. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003017-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NERCI MARIA DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

EMANUELLE DE CASSIA SOUZA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO OAB - MT0010899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AROLDO ELICEU BESOB (REQUERIDO)

JOSE CARLOS SALVIANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 - DEFERE=SE o pedido de habilitação 

formulado pela Defensoria Pública no id. 10948310, devendo a Secretaria 

da Vara adotar as providências necessárias para a inclusão da 

instituição, que doravante deverá ser intimada dos atos processuais e 

recebendo o processo no estágio em que se encontra, tendo em vista a 

revelia dos réus (certidão de id. 10443460). 2 – Diante do fato que restou 

infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS 

para saneamento do feito e início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 17 de janeiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000709-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 - CUMPRA-SE integralmente o despacho 

de id. 4896738, porquanto nele houve determinação para que seja 

designada nova sessão de conciliação devido a apresentação da 

documentação pela parte autora. 2 - Às providências. Cáceres/MT, 18 de 

janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001903-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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FERNANDA DE ALMEIDA GONCALVES OLIVEIRA (AUTOR)

VALDEMIR GUIMARAES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

VERALUCIA DE MORAES SURUBIM (RÉU)

PAMELLA DE MORAES SURUBIM PAIAO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Considerando que houve tentativa 

infrutífera de intimação pessoal da parte autora (id. 8307462), bem como 

que foi apresentada contestação e documentos, INTIME-SE a Defensoria 

Pública para manifestação quanto à defesa e documentos, bem como para 

justificar a ausência perante a audiência de conciliação no CEJUSC, 

declinando especificamente as razões para o não comparecimento, 

acompanhadas da devida comprovação do alegado no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

pressuposto regular de validade e perda superveniente do interesse de 

agir. 2 – Transcorrido o prazo acima sem justificativa, CONCLUSO para 

extinção. 3 – Caso aporte justificativa no prazo concedido, DETERMINA-SE 

que as partes especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, 

justificando expressamente suas respectivas pertinências e razões 

específicas para cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento. 4 – Após o decurso do prazo assinalado, 

CONCLUSO para o saneamento e início da fase instrutória, sem prejuízo 

do julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 18 de janeiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003015-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS INFANTINO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT0010177A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO QUIDA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1003015-66.2017.8.11.0006 AUTOR: 

CARLOS INFANTINO MARTINS RÉU: RICARDO QUIDA DESPACHO 1 – 

Diante das peculiaridades existentes nos autos, em observância ao art. 

562 do CPC[1], este Juízo entende necessária a audiência de justificação 

para apreciação do pedido de liminar, pois os argumentos expostos na 

petição inicial e os documentos juntados não permitem de plano uma 

compreensão segura da controvérsia atinente ao esbulho possessório e 

no que concerne a data exata da suposta ocorrência. Desse modo, 

DESIGNA-SE o dia 20/02/2018 às 13h30min, para realização de audiência 

de justificação do alegado na petição inicial, devendo a parte autora ser 

intimada através do seu advogado, via DJE, para comparecimento. 2 - Com 

fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIME-SE a autora para que 

apresente o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão. Em aplicação subsidiária, nos termos do art. 455 do CPC 

incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser 

inquirida, que deverá ser realizada através de carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à 

necessidade de comprovação da intimação poderá ser dispensada na 

hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 3 – 

Nos termos do art. 562, segunda parte, do Código de Processo Civil, 

CITE-SE o requerido para comparecer à audiência, podendo apenas 

formular contraditas e reperguntas as testemunhas do requerente, não 

podendo ser admitida a oitiva, na oportunidade, das testemunhas da 

requerida, que serão ouvidas na fase instrutória, se for o caso (RT 

499/105 e 609/98). 4 – O prazo para contestar a ação, quando ordenada a 

justificação, contar-se-á da intimação da decisão que deferir ou não a 

medida liminar, nos termos do art. 564, Parágrafo Único do CPC. 5 – 

INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 10 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] Art. 562. Estando a petição inicial devidamente 

instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar 

de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o 

autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer 

à audiência que for designada.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000722-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GASPAR SCHMIDT OAB - MT0006175A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000722-60.2016.8.11.0006 AUTOR: 

JOSE DA SILVA CAMPOS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO 1 – Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – 

Diante do momento processual do feito, aliado ao requerimento da parte 

autora para a colheita de elementos probatórios, revela-se necessária à 

realização de audiência instrutória. Nesse quadro, DESIGNA-SE audiência 

de instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2018 às 14h30min. 

3 – INTIMEM-SE as partes para que apresentem o rol de testemunhas no 

prazo de 10 (dez) dias, com base nos pontos controvertidos, 

observando-se a regra do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC, 

sob pena de preclusão. Nos termos do art. 455 do Código de Processo 

Civil incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a 

ser inquirida, que deverá ser realizada através de carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à 

necessidade de comprovação da intimação poderá ser dispensada na 

hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 4 – 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 12 de janeiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000169-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, venham os autos CONCLUSOS. 3 – CUMPRA-SE. 
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Cáceres/MT, 18 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito 1 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001434-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA NUNES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001434-50.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: 

MARIA HELENA NUNES DO NASCIMENTO DESPACHO 1 – Após análise da 

manifestação de id. 8016287, nota-se que a parte exequente requer a 

penhora dos bens móveis encontrados no endereço do executado nos 

termos dos artigos 831 e 833, inciso II do CPC. Diante disso, DEFERE-SE tal 

pedido. Para tanto, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, devendo 

o Oficial de Justiça se atentar para o disposto no art. 838 do Código de 

Processo Civil. 2 – No que tange a penhora dos bens móveis, 

considerando o entendimento firmado por este Juízo de que para a 

realização da penhora de bem móvel deve haver também a sua remoção 

ao credor, visando garantir a efetividade da constrição, INTIME-SE a 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a 

disponibilidade de acompanhar o ato para remoção, sob pena de tornar a 

penhora sem efeito. 3 – Sendo realizados os atos mencionados, INTIME-SE 

a executada na pessoa do seu advogado (art. 841, §1º do CPC), ou 

pessoalmente (art. 841, §2º) para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 841 do CPC) e a avaliação 

(art. 872, §2º do CPC). 4 – Na sequência, INTIME-SE o exequente para 

manifestar o que entender de direito, devendo indicar a forma que 

pretende expropriar o bem a ser penhorado, observando-se as 

modalidades estabelecidas nos artigos 876 e 879 do CPC. Saliente-se que 

é entendimento deste Juízo o fato de que a alienação de bens seja 

realizada observando-se ordem preferencial, isto é, deve a exequente 

manifestar o interesse na adjudicação, caso não opte por esta 

modalidade, deverá utilizar-se inicialmente da venda por iniciativa 

particular, sendo que, somente na sua frustração, revelar-se-á cabível a 

expropriação judicial da coisa. 5 – Em seguida, REMETAM-SE os autos 

conclusos. 6 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de janeiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002867-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. DA COSTA BARROS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002867-89.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: C. L. DA COSTA BARROS EIRELI - EPP REQUERIDO: BRISA 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP Vistos, etc... Indefiro o pedido de 

liberação do valor objeto da medida de arresto (Num. 5841836), eis que a 

expropriação de bens do executado ocorre somente após a conversão do 

arresto em penhora (processo executivo). Intime-se a parte autora, por 

intermédio de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço atualizado da parte requerida, a fim de viabilizar sua 

citação. Certifique-se a tempestividade do pedido principal formulado no 

petitório retro pela parte autora (Num. 6076240). Expeça-se termo de 

arresto do valor depositado nestes autos (Num. 5841875). Após, 

façam-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Cáceres/MT, 22 de setembro de 2017. Wladys Roberto Freire do Amaral 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007887-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DA CUNHA SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT Vistos em correição. Trata-se de busca e apreensão 

ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de JOSE 

LUIZ DA CUNHA SOUZA, ambos qualificados nos autos, visando retomar 

a posse do bem alienado fiduciariamente ante o inadimplemento das 

prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os documentos, dentre eles o 

contrato de financiamento com garantia fiduciária, a comprovação da mora 

e a notificação extrajudicial. 1 – Assim, demonstrados os requisitos legais, 

DEFERE-SE liminarmente a medida postulada para o fim de determinar a 

expedição de mandado de busca e apreensão dos bens indicados na 

inicial, depositando-os junto aos representantes legais indicados pelo 

requerente. 2 – Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao 

depósito do valor correspondente às diligências a serem promovidas por 

Oficial de Justiça, cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na 

Portaria n. 14/2016 expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água 

Boa-MT. INTIME-SE a parte requerente para promover o recolhimento das 

diligências no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo 

por perda superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto 

de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 

485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Cumprido o item 2, executada ou 

não a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, 

contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 

(cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei 

10.931 de 2004). 4 – DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, 

§2º do Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a 

prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma legal, devendo para 

tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, 

inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo necessário. 5 – INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 19 de dezembro de 2017. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001083-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA CONCEICAO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

conforme determina o art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de 

INTIMAR o advogado da parte autora para apresentar impugnação a 

contestação, no prazo 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000592-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE LOPES PIRES JUNIOR (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

conforme determina o art. 203 § 4º do CPC e item do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte 

autora a manifestar-se nos autos a respeito da certidão negativa acostada 

pelo Oficial de Justiça ID 8306984, no prazo de 5 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000178-04.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venham os autos CONCLUSOS para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 19 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001460-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILINO METELO DE CAMPOS (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

transcorreu "in albis” o prazo para que o Requerido apresentasse sua 

contestação, isto posto, intimo a parte autora para manifestar requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 10(dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001191-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX FLAVIANO LEAL DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001191-09.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: 

ALEX FLAVIANO LEAL DA SILVA DECISÃO 1 – DEFERE-SE a busca de 

veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo 

localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de 

modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada 

para precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção. 2 – Sem prejuízo das diligências descritas nos item 1, em nome 

do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 

visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da 

parte executada. Com a juntada das informações fiscais submetidas a 

sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a 

tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito. 3 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado. 4 – Na hipótese de haver requerimento da 

parte interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da 

parte executada nos cadastros de inadimplentes, com esteio no artigo 

782, §3º do CPC. 5 – Havendo requerimento da parte interessada, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais bens 

localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor. 6 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC). 7 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se 

que a presente decisão determina de pronto a busca de bens em todos os 

mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que 

qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo 

por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito. 8 – 

Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações. 9 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Cáceres/MT, 19 de janeiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001437-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001437-05.2016.8.11.0006 AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: MARCIA 

REGINA DE OLIVEIRA DECISÃO 1 – Considerando que o autor não 

comprovou ter esgotado os meios extrajudiciais de localizar o endereço do 

réu, INDEFERE-SE o pedido de consulta aos sistemas em busca de 

endereço na forma solicitada no id. 8195828. Sobreleva registrar que o 

entendimento deste Juízo em relação a tais pleitos é no sentido de deferir 

apenas quando houver demonstração pela parte interessada de que 

foram realizadas todas as buscas possíveis quando a informação não foi 

alcançada. Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca 

das informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, 

por exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas. A citação pessoal é regra, 

enquanto que a ficta somente será possível quando esgotados os meios 

razoáveis de localização da parte. 2 – INTIME-SE o autor para diligenciar 

na busca do endereço do réu a fim de proceder a sua citação, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de reputar-se não interrompida a prescrição, 

conforme o art. 240, §2º do Código de Processo Civil, sem prejuízo da 

extinção do processo sem a resolução do mérito. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 19 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001253-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SELVIO ANEZIO FERREIRA ZAMBON (RÉU)
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Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Considerando que as diversas 

diligências visando à citação do réu restaram infrutíferas, bem como que o 

réu está em local incerto e não sabido consoante certificado no processo, 

DEFERE-SE o pedido de id. 8115672. Para tanto EXPEÇA-SE edital com 

prazo de 20 (vinte) dias, seguindo-se à risca as formalidades do artigo 

257 do CPC, consignando-se as advertências do despacho inicial. 2 – Em 

seguida, esgotado o prazo acima, CERTIFIQUE-SE. 3 – Após, com 

fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do aludido dispositivo do 

Código de Processo Civil, NOMEIA-SE como curador especial do réu a 

Defensoria Pública desta Comarca, que deverá ser intimada pessoalmente 

da nomeação, devendo ser encaminhado os autos para tal fim. 4 – Na 

sequência, INTIME-SE a autora para requerer o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias. 5 – Por fim, CONCLUSOS. 6 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 19 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000288-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO INTIME-SE a parte requerente para 

manifestação quanto aos documentos apresentados pelo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Deverá ainda o 

requerente no mesmo prazo informar se pretende prosseguir no feito, sob 

pena de presumir seu desinteresse. Às providências. Cáceres/MT, 19 de 

janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 10677 Nr: 905-10.2000.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BORGES DOS SANTOS, FRANCISCO 

BORGES DOS SANTOS, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO BORGES DOS SANTOS, 

WELMISTON APARECIDO OLIVEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONISE FONTES BARRETO - 

OAB:7882, PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - OAB:5.468 MT, 

SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:6.514 MT, SUERIKA 

MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:OAB/MT 6.514

 Vistos em correição.

1 – Tendo em vista o depósito do valor das diligências pela parte 

exequente, EXPEÇA-SE mandado de avaliação do bem imóvel penhorado, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça se atentar para o disposto no art. 838 do 

Código de Processo Civil.

2 – Sendo realizados os atos mencionados, INTIME-SE a executada na 

pessoa do seu advogado (art. 841, §1º do CPC), ou pessoalmente (art. 

841, §2º) para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste sobre a 

constrição patrimonial (art. 841 do CPC) e a avaliação (art. 872, §2º do 

CPC).

 3 – Na sequência, INTIME-SE o exequente para colacionar aos autos 

planilha atualizada do débito e requerer o que entender de direito, devendo 

indicar a forma que pretende expropriar o bem a ser penhorado, 

observando-se as modalidades estabelecidas nos artigos 876 e 879 do 

CPC.

Por fim, saliente-se que é entendimento deste Juízo que a alienação de 

bens penhorados deve ser realizada observando-se ordem preferencial, 

isto é, deve a exequente manifestar o interesse na adjudicação, caso não 

opte por esta modalidade, deverá utilizar-se inicialmente da venda por 

iniciativa particular, sendo que, somente na sua frustração, revelar-se-á 

cabível a expropriação judicial da coisa.

 4 – Cumpridas as determinações anteriores, venham os autos 

CONCLUSOS para as devidas deliberações.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103096 Nr: 8194-42.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHILDE MARQUES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certo é que a aludida citação não ocasionou prejuízos ao executado, que 

teve seu direito de defesa assegurado através do curador que não se 

limitou a utilizar da prerrogativa de negativa geral.Desse modo, tem-se que 

é válida a comunicação da demanda ao devedor na forma editalícia. 1 – 

Forte em tais fundamentos, REJEITA-SE a objeção de pré-executividade 

apresentada pelo curador especial. 2 – INTIME-SE o credor para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, requeira diligências úteis ao deslinde do feito, sob 

pena de arquivamento. 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 7225 Nr: 8-50.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOSÉ CARLOS SANCHES GUIZELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARGARETE SEMEGHINI - 

OAB:101684, RUI FERREIRA PIRES SOBRINHO - OAB:73891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, Cláudio Palmas Dias - OAB:, JOSÉ ANTÔNIO 

DUARTE ALVARES - OAB:3432

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. INTIME-SE a parte autora/exequente para 

manifestar-se nos autos quanto ao prosseguimento do feito, bem como 

para requerer o que entender de direito visando o andamento do feito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 130456 Nr: 9088-18.2010.811.0006

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MARTINIANO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO RODRIGUES FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilson Leal Silva Filho - 

OAB:6453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição

 Processo em ordem. Trata-se de impugnação ao valor da causa em que o 

processo principal encontra-se arquivado em razão de extinção por 

sentença.

Em decorrência disto, o incidente em tela não se revela mais útil para o fim 

inicialmente proposto, tendo em vista a perda superveniente do seu objeto.

 Diante do exposto, tendo em vista a perda superveniente do interesse 

processual, JULGA-SE EXTINTO este processo sem a resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 169768 Nr: 6051-41.2014.811.0006
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, FABIANE BORGES 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOLIVAR BUFULIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO 

- OAB:14.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

 2 – Tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil passou não 

apenas a instigar, mas também exigir a prévia tentativa de autocomposição 

antes do julgamento, tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual.

 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170681 Nr: 6792-81.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FONTES DE SALLES GRAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A MT, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15688/A

 Vistos em correição.

1 – Considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232/SC e 

a tese exarada no recente Recurso Extraordinário n. 612043/PR , ambos 

sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio do Colendo Supremo Tribunal 

Federal, INTIME-SE os advogados dos exequentes para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, comprovem a filiação dos consumidores junto ao Instituto 

Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC anterior à propositura da 

demanda de conhecimento que originou o título executivo judicial, bem 

como o domicílio no âmbito da jurisdição do órgão julgador deste processo.

 2 – Em seguida, CERTIFIQUE-SE o prazo acima ou PROCEDA-SE a juntada 

de eventual manifestação dos exequentes.

 3 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6207 Nr: 382-66.1998.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIZ PEREIRA COSTA, IVO VIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIZ PEREIRA COSTA - 

OAB:1.743-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10365-A MT

 Vistos em correição

 1 – Processo em ordem. Tendo em vista o retorno dos autos da instância 

superior e, mesmo após intimação, não haver qualquer requerimento 

formulado pelas partes, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

anotações e baixa de estilo.

2 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 44064 Nr: 2527-51.2005.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE 

CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ODEMAR GATTASS, MARILÚCIA 

AMBRÓSIO GATTASS, MIGUEL ABDALA GATTAS ORRO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se 

nos autos quanto ao prosseguimento do feito, bem como para requerer o 

que entender de direito visando o andamento do feito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção/arquivamento.

2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 77438 Nr: 4111-51.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA, ESPOLIO DE 

GENTIL ALCIDES GUSMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RYOYU HAYASHI JORGE - 

OAB:1.809-A

 Vistos em correição.

1 – Tendo em vista o falecimento da parte requerida conforme noticiado 

em petição de fls. 164/167, INTIME-SE o advogado da parte requerente 

para que promova a sucessão processual, com fundamento no art. 313, 

inciso I e art. 689 do CPC.

 2 – Nesse contexto, aplica-se a norma do art. 313, I do novo CPC , que 

determina a suspensão do feito na hipótese de morte de qualquer das 

partes.

 O referido artigo também estabelece em seu parágrafo 1o que a parte 

deverá providenciar a habilitação do réu nos mesmos autos conforme 

previsão do art. 689 do CPC .

No caso em tela, caso não ocorra à habilitação no prazo concedido, deve 

ser aplicado o disposto no art. 313, §2ª, I do CPC , de modo que seja 

viabilizado o prosseguimento ao feito.

Desse modo, SUSPENDE-SE o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 313, §2º do CPC.

3 – Sendo promovida a habilitação ou certificado o decurso do prazo sem 

providências, INTIME-SE a parte requerente para manifestação em 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 83028 Nr: 10879-90.2008.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATHAIR VIEGAS AUERSWALD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFFEMAT-ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 
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DA FAZENDA DO ESTADO MT, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, AGF BRASIL SEGUROS S/A, ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES 

FISCAIS E ARRECADADORES DE TRIBUTOS DE MATO GROSSO - AAFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264, GEORGIA LUCAS DOS SANTOS - OAB:10.703, JESUS 

VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula o exequente o 

recebimento de quantia decorrente de título executivo judicial.

 Realizados alguns atos processuais, houve o levantamento de valores em 

favor da parte exequente, que manifestou-se nos autos aduzindo que não 

tem outros requerimentos a fazer, conforme petição de fl. 447.

Verifica-se, pois, que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em vista o 

pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

esteio nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 173729 Nr: 9020-29.2014.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN NEY DO ESPÍRITO SANTO, ILDO DO ESPÍRITO 

SANTO, ILTON DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERALDO BATISTA FILGUEIRA 

JUNIOR - OAB:11988/MT, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - 

OAB:10705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

 2 – Tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil passou não 

apenas a instigar, mas também exigir a prévia tentativa de autocomposição 

antes do julgamento, tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual.

 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176794 Nr: 335-96.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. DEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para 

cumprimento.

2 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta 

o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para 

manifestação em 5 (cinco) dias.

 3 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189132 Nr: 7689-75.2015.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE E CASTRILLON DUARTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA SILVA CARVALHO 

- OAB:OAB/MT10.627

 Ante o exposto, tendo em vista a ocorrência da purgação da mora pelo 

réu devido ao pagamento integral das parcelas do contrato, sobretudo a 

manifestação do autor à fl. 48 informando a aceitação dos valores como 

forma de quitação da avença, JULGA-SE EXTINTO este processo, com 

fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, condenando 

o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como, honorários advocatícios, os quais fixa-se no importe de 10% sobre 

o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas 

necessárias.INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 220831 Nr: 7721-12.2017.811.0006

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA DE SOUZA EVANGELISTA, FABIANO DE 

SOUZA EVANGELISTA, LEIDIANA CASTELANS VIEIRA EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARANTES, ANA CRISTINA CURY 

ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 Vistos em correição.

Trata-se de incidente de restauração de autos promovido por FLAVIA DE 

SOUZA EVANGELISTA E OUTROS, devidamente qualificados nos autos.

O art. 712 do CPC preconiza a distribuição de incidente processual 

visando à restauração de autos, o que já foi realizado consoante se infere 

do registro e autuação do presente.

 Com efeito, a medida encontra-se subsidiada pela parte interessada, nos 

termos do art. 713 do CPC .

Diante desse quadro, CITE-SE a parte contrária para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, possa contestar a pretensão, ocasião em que poderá exibir 

cópias, contrafés e as reproduções dos atos e documentos que estiverem 

em seu poder (art. 714 do CPC ).

Realizadas as providências acima, REMETAM-SE os autos conclusos para 

demais deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 58092 Nr: 4441-19.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEDRO FELIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADELANI DOMINGOS TAZZO, 

MARIA ESTELINA BORGES TAZZO, MARLENE GOMES DA SILVA, 

MARLENE GOMES DA SILVA, GLAUCIENE BORGES TAZZO, DOUGLAS 

BORGES TAZZO, ALBERTO GOMES, JOSÉ MMARTINS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYOYU HAYASHI JORGE - 

OAB:1.809-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON LOBO MENDES 

FILHO - OAB:10.791 MT, JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. INTIME-SE a parte autora/exequente para 

manifestar-se nos autos quanto ao prosseguimento do feito, bem como 

para requerer o que entender de direito visando o andamento do feito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 58836 Nr: 5126-26.2006.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEDRO FELIPE, MARIA ESTELINA 

BORGES TAZZO, DOUGLAS BORGES TAZZO, MARLENE GOMES DA 

SILVA, ALBERTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIANO DA SILVA MAIA 

NETO - OAB:6184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. INTIME-SE a parte autora/exequente para 

manifestar-se nos autos quanto ao prosseguimento do feito, bem como 

para requerer o que entender de direito visando o andamento do feito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 64545 Nr: 2099-98.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR FERREIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUÍS CLEMENTE - 

OAB:7024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Considerando a manifestação às fls. 58/59, DEFERE-SE o pedido de 

conversão do presente feito em ação de execução com fundamento no 

artigo 4º do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 

13.043/2014.PROMOVAM-SE as alterações junto ao sistema APOLO e 

retificação da capa dos autos, pois o feito doravante passa a tramitar 

como execução por título extrajudicial.2 – Desse modo, preenchidos os 

pressupostos legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da 

citação, inteligência do artigo 829 do CPC.3 – CONSTE expressamente no 

mandado/carta precatória de citação as determinações contidas no §1º do 

mesmo dispositivo.(...).9 – FIXA-SE, desde já, os honorários advocatícios 

a serem pagos pela executada em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, ressaltando que, no caso de pagamento integral da dívida no 

prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela metade (art. 827, §1º 

CPC).10 – CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2017.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 66498 Nr: 3957-67.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CICERA DE MOURA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBICA - OAB:

 Vistos em correição.Trata-se de cumprimento de sentença movido por 

BANCO FINASA S/A em face de MARIA CICERA DE MOURA MENDES, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.Devidamente 

intimada, a parte executada permaneceu inerte.Realizados alguns atos 

processuais, em decisão proferida às fls. 173/176 foi determinada a 

busca de valores em nome da executada pelo sistema 

BACENJUD.Devidamente intimada, a parte executada apresentou 

manifestação às fls. 181/183 em que requereu o desbloqueio da penhora 

realizada, afirmando ser este valor impenhorável.Manifestação do credor 

à fl. 184 pugnando pelo levantamento dos valores constritos.Vieram os 

autos conclusos.É o relato do essencial.Fundamenta-se e decide-se.Pois 

bem, acerca da impenhorabilidade afirmada pela executada, o artigo 833 

do Código de Processo Civil dispõe:Art. 833. São impenhoráveis:(...)IV - os 

vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os 

proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, 

bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 

ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador 

autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;Em 

análise aos autos, nota-se que a parte executada em manifestação 

apresentada às fls. 181/183 informa que o valor bloqueado foi realizado 

em sua única conta bancária, cujos valores seriam referentes ao seu 

salário, voltados ao sustento da família, o que não é permitido pela lei, 

porém não colaciona aos autos nenhum documento que comprove tal 

alegação. Logo, a parte executada não apresentou nenhuma 

comprovação que corrobore suas alegações, ônus este que lhe 

pertencia.1 – Forte em tais fundamentos, este Juízo INDEFERE os pedidos 

contidos às fls. 181/183, referente a desconstituição da penhora 

realizada. 2 – Preclusas as vias impugnativas desta decisão, 

PROCEDA-SE a transferência do valor bloqueado, conforme requerido à fl. 

184.3 – Em seguida, INTIME-SE a parte

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 86137 Nr: 1659-34.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES JAÓ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MOURA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA 

- OAB:12101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

 1 – Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

 2 – Diante do momento processual do feito, aliado ao requerimento das 

partes para a colheita de elementos probatórios, revela-se necessária à 

realização de audiência instrutória. Nesse quadro, DESIGNA-SE audiência 

de instrução e julgamento para o dia 06 de fevereiro de 2018 às 14h30min.

 3 – INTIMEM-SE as partes para que apresentem o rol de testemunhas no 

prazo de 10 (dez) dias, com base nos pontos controvertidos, 

observando-se a regra do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC, 

sob pena de preclusão.

 Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao advogado 

(a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá 

ser realizada através de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo menos de 03 (três) 

dias da audiência agendada a cópia do comprovante da correspondência 

e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa 

providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC).

 Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade de 

comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte 

comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, 

caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a 

orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil.

 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho
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 Cod. Proc.: 87029 Nr: 2531-49.2009.811.0006

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ABIGAIL FARIA DA SILVA E JOAQUIM 

JOSÉ DA SILVA, LUIZA BERNADETE FARIAS ARTIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXLEIA FERREIRA DE LAET, MARIA DE LAET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Forte em tais fundamentos, este Juízo HOMOLOGA por sentença a 

transação celebrada entre as partes para que surta seus efeitos jurídicos 

e legais, em aplicação ao artigo 487, III, alínea b e expressa do art. 313, II 

ambos do CPC. 2 – Por conseguinte, SUSPENDE-SE o curso da demanda a 

fim de que o devedor efetue o adimplemento da dívida, tudo com esteio no 

artigo 313, II do Código de Processo Civil. Saliente-se que por outro lado, 

não há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto caso 

modificada a situação fática e sobrevindo descumprimento do acordo, tal 

fato será comunicado a este Juízo que determinará a juntada do 

expediente nestes autos para continuidade da execução.Ademais, o 

processo será imediatamente desarquivado caso o exequente a qualquer 

momento provocar o poder judiciário para requerer providências úteis ao 

andamento da execução patrimonial, inclusive no caso do inadimplemento 

da avença. 3 – Em razão disso, cumprida a providência acima, 

DETERMINA-SE o arquivamento da demanda com as baixas e anotações 

necessárias.4 – Custas e honorários na forma acordada.5 – INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 130455 Nr: 9087-33.2010.811.0006

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MARTINIANO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO RODRIGUES FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilson Leal Silva Filho - 

OAB:6453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B

 Vistos em correição

 Processo em ordem. Trata-se de impugnação ao valor da causa em que o 

processo principal encontra-se arquivado em razão de extinção por 

sentença.

Em decorrência disto, o incidente em tela não se revela mais útil para o fim 

inicialmente proposto, tendo em vista a perda superveniente do seu objeto.

 Diante do exposto, tendo em vista a perda superveniente do interesse 

processual, JULGA-SE EXTINTO este processo sem a resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153520 Nr: 823-22.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOLORES ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844 OAB/SP, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - 

OAB:327.026/SP

 Vistos em correição.

1 – De proêmio, PROCEDA-SE à conversão do presente feito em 

cumprimento de sentença, promovendo-se a retificação da distribuição 

notadamente no sistema APOLO, para fins de baixa no estoque de 

processos de conhecimento em trâmite.

2 – De outra banda, nota-se pela petição e comprovante acostados às fls. 

, que a parte executada cumpriu espontaneamente a obrigação, porém, 

não se manifestou acerca dos valores depositados ou sequer pleiteou sua 

liberação.

Desse modo, antes de determinar a continuidade do feito, INTIME-SE a 

parte credora especificamente para manifestar-se quanto ao pagamento 

noticiado, consignando-se prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

presumir-se a quitação e, consequentemente, extinguir-se a obrigação 

(924, II do CPC).

3 – Havendo manifestação favorável da parte credora ou transcorrido o 

prazo sem manifestação, EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos 

valores depositados em juízo.

4 – Em caso de demonstração de saldo remanescente, INTIME-SE a parte 

devedora por meio de seu advogado (DJE) para cumprimento da sentença 

– pagamento das verbas sucumbenciais, acrescido das custas, se houver 

– no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 20% 

(vinte por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC.

5 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC a fim 

de realizar a constrição de patrimônio do devedor executado.

6 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

7 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

8 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

9 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 156803 Nr: 4528-28.2013.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOLIVAR BUFULIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, FABIANE 

BORGES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDERLEY LOPES 

CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. Considerando o trânsito em julgado da sentença 

de fls. 75/76, consoante certidão de fl. 81, REMETAM-SE os autos o 

arquivo com as baixas e anotações necessárias.

2 – Em tempo, PROMOVA-SE o desapensamento deste feito da ação 

anulatória tombada sob o Código n. 169768.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 173779 Nr: 9057-56.2014.811.0006

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEFONICA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OLGA CURVO DE LIMA, ANNE 

CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS C. ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARYSTÓBULO DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:82.329/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 Vistos em correição.

1 – Tendo em vista que o presente processo demanda estudos mais 

aprofundados, dada sua complexidade, resta inviabilizada a apreciação 

das questões pendentes durante o período correicional.

Dessa forma, com espeque no artigo 21, V da CNGC , DETERMINA-SE seja 

o feito separado, identificado e posteriormente incluído no plano de 

trabalho para decisão em prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias.

2 – Voltem CONCLUSOS após o encerramento da correição.

3 – CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175098 Nr: 10018-94.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN NEY DO ESPÍRITO SANTO, ILDO DO ESPÍRITO 

SANTO, ILTON DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERALDO BATISTA FILGUEIRA 

JUNIOR - OAB:11988/MT, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - 

OAB:10705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

 2 – Tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil passou não 

apenas a instigar, mas também exigir a prévia tentativa de autocomposição 

antes do julgamento, tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual.

 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175442 Nr: 10266-60.2014.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAQUETÁ CALÇADOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ALMEIDA DIAS & CIA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERIVELTO PAIVA - 

OAB:40.212-OAB/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ 

- OAB:15.376 MT, RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 Vistos em correição

 1 – Processo em ordem. INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, informe se houve a habilitação de seu crédito junto ao 

processo de recuperação judicial – Juízo Universal tombado sob o Código 

n. 172374, bem como manifeste o que entender de direito, sob pena de 

extinção do processo.

 2 – Não havendo qualquer requerimento formulado pelas partes, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as anotações e baixa de estilo.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 166010 Nr: 3061-77.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. LOURENÇA RONDON ME, MARIA 

LOURENÇA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DA 

COMARCA DE CACERES - OAB:

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em face de M. LOURENÇA RONDON ME e MARIA 

LOURENÇA RONDON, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

 Em síntese, foi apresentada exceção de pré-executividade posta pela 

Defensoria Pública alegando a existência de nulidade da citação por edital 

por não terem sido esgotados todos os meios de localização dos 

executados.

À fl. 71, foi determinada a intimação da exequente.

 É o relato do essencial.

 Fundamenta-se. Decida-se.

 O conteúdo da exceção de pré-executivdade deve cingir-se às questões 

de ordem pública, como aquelas apontadas no artigo 618 do CPC.

 Além de ter que se restringir a matérias de ordem pública, deve a 

exceção oposta prescindir de dilação probatória para que seja admitida.

 A matéria deduzida neste incidente prescinde de ajuizamento de 

embargos, isso porque se trata de questionamento quanto à validade do 

título executivo.

 Apesar dos argumentos do executado, reputa-se que razão não lhe 

assiste isso porque foram frustradas as citações por mandado. Foi feita a 

busca do endereço da parte executada pelos sistemas SIEL e INFOJUD, 

obtendo resposta negativa, e por seu resultado, realizado edital de 

citação.

Nesta senda, considerando que a demora na localização do devedor 

citado por edital não se deu em razão de inércia na prática de atos pelo 

exequente, deve incidir a Súmula n. 106 do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, que assim verbera:

 “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”.

 Ante o exposto, este Juízo REJEITA a exceção de pré-executividade 

oposta pela Defensoria Pública, como curador especial dos executados de 

M. Lourença Rondon ME e Maria Lourença Rondon.

 CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6642 Nr: 1888-77.1998.811.0006

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENILA DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FELINTHO CAVALCANTE DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 17664, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 Vistos em correição

 1 – Processo em ordem.

 2 - Da análise dos autos verifica-se que o advogado da parte embargante 

foi devidamente intimado, para retirar os documentos juntados aos autos 

(fls. 107/126), deixando transcorrer in “albis” (fl. 131).

3 – Desta forma, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as anotações e 

baixa de estilo.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 94614 Nr: 9712-04.2009.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada 

por BANCO FINASA BMC S/A em face de EDVALDO GOMES DA SILVA, 

ambos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, o executado foi citado, 

apresentando os documentos relacionados às fl. 27/29.
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O exequente foi intimado via DJE, por seu advogado legalmente constituído 

para que manifestasse acerca do provimento do recurso de fls. 93/95, 

deixando transcorrer “in albis” o prazo.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte exequente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. O exequente permaneceu inerte, prejudicando assim, o bom 

andamento da demanda.

Diante disso, considerando que o autor não promoveu as diligências que 

lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 151682 Nr: 10526-11.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS FAZIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456/A MT, JOSE MARTINS - OAB:84.314 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBICA - OAB:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. INTIME-SE a parte autora/exequente para 

manifestar-se nos autos quanto ao prosseguimento do feito, bem como 

para requerer o que entender de direito visando o andamento do feito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163336 Nr: 629-85.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA-ME

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

OAB:22.524 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

requerente para o fim de condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 

214.082,97 (duzentos e quatorze mil e oitenta e dois reais e noventa e 

sete centavos) acrescido de juros moratórios desde a citação no 

percentual de 1 % ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data do 

vencimento de obrigação.Em sintonia com o princípio da causalidade, 

CONDENA-SE o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado 

da condenação acima imposta, conforme o art. 85, parágrafo 2º, incisos I 

a IV do CPC. Por corolário, EXTINGUE-SE o processo com a resolução do 

mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

necessárias mediante as cautelas de estilo.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164263 Nr: 1462-06.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RICARDO DA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MONTEIRO DA SILVA, HEBE ARRUDA 

MONTEIRO DA SILVA, ANGÉLICA MONTEIRO DA SILVA, ANGÉLICA 

MONTEIRO DA SILVA, JOSÉ MARCOS MONTEIRO DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONCALVES DE QUEIROZ - OAB:14843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT

 Vistos em correição.

1 – INTIME-SE a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

PROMOVER a citação do confinante GETÚLIO JESUS FAGUNDES, sob 

pena de extinção do feito.

 2 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 90139 Nr: 5371-32.2009.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO C. DE OLIVEIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto 

da busca e apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão 

liminar determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69.Por consequência, EXTINGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.OFICIE-SE o órgão de trânsito para expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária, com fulcro no art. 3°, § 

1°, do Decreto-lei n. 911/69. CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, tendo em vista o princípio da 

causalidade. Sem a incidência de honorários de sucumbência, tendo em 

vista a ausência de pretensão resistida.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE, com as anotações e baixas necessárias.INTIMEM-SE

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 151696 Nr: 10542-62.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR FERREIRA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONTO MÉDICA PLANO DE SAÚDE 

ODONTOLÓGICO LTDA, VERENA GALETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032 MT

 Vistos em correição.

1 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento das verbas sucumbenciais, 

acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento), ex vi do 

artigo 523, caput e §1º, do CPC.

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC a fim 

de realizar a constrição de patrimônio do devedor executado.

3 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

4 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

6 – CUMPRA-SE.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 162180 Nr: 9964-65.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA CARMEM DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. INTIME-SE a parte autora/exequente para 

manifestar-se nos autos quanto ao prosseguimento do feito, bem como 

para requerer o que entender de direito visando o andamento do feito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

2 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

3 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 169899 Nr: 6165-77.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA DO CARMO CARVALHO, FRANCISCO DA SILVA 

MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DARCY DE SOUZA PESTRE, 

ROSA MARIA PESTRE COUTINHO, MANOEL ALVARES CAMPOS, DECIO 

COUTINHO, LUCIENE PESTRE LISO, ANSELMO LUIS LISO, LUCIA 

VALDEREZ CUYABANO PESTRE, CLAUDIA CUYABANO PESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 – Tendo em vista que o presente processo demanda estudos mais 

aprofundados, dada sua complexidade, resta inviabilizada a apreciação 

das questões pendentes durante o período correicional.

Dessa forma, com espeque no artigo 21, V da CNGC , DETERMINA-SE seja 

o feito separado, identificado e posteriormente incluído no plano de 

trabalho para decisão em prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias.

2 – Voltem CONCLUSOS após o encerramento da correição.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 173280 Nr: 8692-02.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE SOUZA DIAS, ANA ELENA BARBOSA 

DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARANTES, ANA CRISTINA CURY 

ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO MUNIZ PONTES - 

OAB:71402, DANILO MUNIZ PONTES - OAB:71402/PR, PEDRO 

ALEXANDRINO DE LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL GOULART ESCOBAR - 

OAB:OAB/SP 190.619, FABIO AUGUSTO DE FACIO ABUDI - 

OAB:SP/156197, GUSTAVO GOULART ESCOBAR - OAB:OAB/SP 

138.248, RODRIGO AUED - OAB:SP/148474

 Vistos em correição.I - RelatórioTrata-se de Ação de Usucapião 

Extraordinária de imóvel urbano, ajuizada por FRANCISCO DE SOUZA 

DIAS e ANA ELENA BARBOSA DIAS, devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe, em desfavor de RENATO ARANTES E ANA CRISTINA CURY 

ARANTES, igualmente qualificados, tendo como objeto da presente ação, 

um imóvel localizado na Quadra 35, lote 04, Bairro Jardim Cidade Nova, 

nesta Cidade de Cáceres/MT, com área total de 360,00 m², registrado no 

Cartório do 1º Ofício desta urbe, sob matrícula nº 86. Consta nos autos 

que os autores possuem a posse do determinado imóvel a mais de 15 

(quinze) anos, aduzindo que adveio o imóvel através de posse direta, 

mediante contrato de compra e venda, exercendo-a sem contestação ou 

oposição de qualquer pessoa, de forma autônoma, direta e ininterrupta, 

com animus domini, pelo que preenchem todos os requisitos necessários 

para o reconhecimento da usucapião extraordinária, com a declaração de 

propriedade sobre o imóvel objeto da lide. Com inicial vieram os 

documentos de fls. 28/95.Determinada emenda à inicial devendo aportar 

aos autos a planta individualizada do imóvel objeto da lide e qualificar os 

confinantes (à fl. 96), juntado os referidos documentos às (fls. 99/101, 

105/107) e a inicial recebida à fl. 112.Consta às (fls. 108/109), 

contestação do requerido, aduzindo que não se opõe ao direito pleiteado 

na lide.À fl. 119, foi juntada citação por edital dos réus ausentes, incertos 

e desconhecidos e eventuais interessados.Às (fls. 117-v, 118-v e 126-v) 

foram intimadas as Fazendas Públicas em seus três níveis, porém a União 

manifestou desinteresse no feito (fls. 139), o Estado de Mato Grosso e a o 

Município de Cáceres permaneceram inertes.Consta às fls. 143/147, 

réplica do autor, requerendo o julgamento antecipado da lide e a 

procedência do pedido.Cota Ministerial à fl. 149.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 180477 Nr: 2567-81.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSA BELTRAME RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE os pedidos formulados, 

por ELZA BELTRAME RIBEIRO nos autos da ação de despejo por falta de 

pagamento, cumulada com a ação de cobrança, que moveu em face de 

SANDRA REGINA MENDES, a fim de:a) Declarar rescindido o contrato de 

locação firmado pela requerente e pela requerida, com o consequente 

DESPEJO da requerida se ainda se encontrar no imóvel objeto da 

presente;b) Condenar a requerida SANDRA REGINA MENDES a pagar a 

requerente as 11 parcelas de aluguéis atrasados, despesas de energia 

elétrica, taxas de água, e IPTU e demais encargos, devendo tal valor ser 

monetariamente corrigido pelo IPCA/E e acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o artigo 406 

do Código Civil.c) Condenar a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, os quais fixo 

no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do 

CPC.Tendo em vista que o imóvel já fora desocupado pela requerida, deixo 

de aplicar a disposição constante no art. 63, da Lei Nº 8.245/91.Por 

corolário, EXTINGUE-SE o processo com a resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias 

mediante as cautelas de estilo.INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 184366 Nr: 4857-69.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: OSEIAS RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214 OAB/DF

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil, assim 

como determinações do despacho de fl. 61, INTIMO as partes (requerente 

e requerida), por meio de seus advogados legalmente constituídos, para 

comparecerem à audiência de Conciliação DESIGNADA PARA O DIA 

09/05/2018, ÀS 09h00min HORAS a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), situada no Edifício do Fórum 

da Comarca de Cáceres/MT, devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 188967 Nr: 7573-69.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETHANIA LUIZE DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD TROPICAL-JOB TRANSPORTADORA 

VEICULOS LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO FARIA DE MONTEIRO - 

OAB:17.298 -A, MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:175803

 Nos termos do artigo 132, inciso VI, do Código de Processo Civil, assim 

como determinações do despacho de fl. 120, INTIMO as partes 

(requerente e requerida), por meio de seus advogados legalmente 

constituídos, para comparecerem à audiência de Conciliação DESIGNADA 

PARA O DIA 24/05/2018, ÀS 15h00min HORAS a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), situada no 

Edifício do Fórum da Comarca de Cáceres/MT, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007299-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNO PEREIRA PIRES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA DO ESTADO (RÉU)

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do Processo: 

Processo: 1007299-20.2017.8.11.0006 Valor causa: R$ 36.737,16 Tipo: 

Cível Espécie: USUCAPIÃO (49) AUTOR: VAGNO PEREIRA PIRES RÉU: 

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

PROCURADORIA DO ESTADO CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS FINALIDADE : CITAÇÃO 

dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na 

forma do art. 259, I do CPC, dos termos da ação de usucapião do imóvel 

adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta querendo, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados pela 

parte autora. RESUMO DA INICIAL :A parte autora na qualidade de legitima 

possuidora, pleiteia neste Juízo a sentença declaratória de usucapião. A 

presente demanda tem como objeto um Lote de terreno urbano abaixo 

descrito. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO:Um lote de terreno 

urbano, situado na Rua das Violetas, quadra 26, casa 22 , Núcleo 

Habitacional São Luiz, Cáceres-MT, matriculado sob o nº 22.653, com área 

de 220,00 metros quadrados, registrado no Cartório do 1.º Ofício da 

Comarca de Cáceres- MT, sob a matrícula n.º 27.009, a fls.241 do livro n.º 

02-L-05. DESPACHO: Vistos em correição. 1 – Tratando-se a demanda em 

destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria 

Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 

2 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 

248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil. 3 – O réu poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o 

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – CITEM-SE pessoalmente os requeridos e os confinantes e, por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, eventuais interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos, com fundamento no art. 246, §3º do Código de 

Processo Civil, para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 

(quinze) dias. 9 – INTIMEM-SE, por via postal, para manifestar eventual 

interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado e do Município, encaminhando-se a cada ente cópia da petição 

inicial e dos documentos que a instruíram. 10 – DEFERE- SE os benefícios 

constantes no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 11 – Havendo 

nos autos elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo 

CONCEDE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

com espeque no artigo 98 do CPC. 12 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de 

novembro de 2017. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 

Assinado eletronicamente por: RAMON FAGUNDES BOTELHO 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 10766512 17112310164821700000010616539 Cáceres, 16 de 

janeiro de 2018 ANDREIA LUZIA CARVALHO MESQUITA GARCIA 

SOBRINHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES 

E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007887-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DA CUNHA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT Vistos em correição. Trata-se de busca e apreensão 

ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de JOSE 

LUIZ DA CUNHA SOUZA, ambos qualificados nos autos, visando retomar 

a posse do bem alienado fiduciariamente ante o inadimplemento das 

prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os documentos, dentre eles o 

contrato de financiamento com garantia fiduciária, a comprovação da mora 

e a notificação extrajudicial. 1 – Assim, demonstrados os requisitos legais, 

DEFERE-SE liminarmente a medida postulada para o fim de determinar a 

expedição de mandado de busca e apreensão dos bens indicados na 

inicial, depositando-os junto aos representantes legais indicados pelo 

requerente. 2 – Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao 

depósito do valor correspondente às diligências a serem promovidas por 

Oficial de Justiça, cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na 

Portaria n. 14/2016 expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água 

Boa-MT. INTIME-SE a parte requerente para promover o recolhimento das 

diligências no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo 

por perda superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto 

de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 

485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Cumprido o item 2, executada ou 

não a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, 

contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 

(cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei 

10.931 de 2004). 4 – DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, 
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§2º do Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a 

prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma legal, devendo para 

tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, 

inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo necessário. 5 – INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 19 de dezembro de 2017. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007900-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN GLEISON TAVARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de busca e apreensão visando 

retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o inadimplemento 

das prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os documentos, dentre 

eles o contrato de financiamento com garantia fiduciária, a comprovação 

da mora e a notificação extrajudicial. 1 – Assim, demonstrados os 

requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida postulada para o fim 

de determinar a expedição de mandado de busca e apreensão dos bens 

indicados na inicial, depositando-os junto aos representantes legais 

indicados pelo requerente. 2 – Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do 

mandado ao depósito do valor correspondente às diligências a serem 

promovidas por Oficial de Justiça, cujos parâmetros devem ser os 

estabelecidos na Portaria n. 14/2016 expedida pela Diretoria de Foro da 

Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a parte requerente para promover o 

recolhimento das diligências no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir e 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – 

Cumprido o item 2, executada ou não a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar 

a dívida pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com 

as alterações da Lei 10.931 de 2004). 4 – DEFEREM-SE os benefícios 

constantes do artigo 212, §2º do Código de Processo Civil, bem como, fica 

desde já autorizada a prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma 

legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida 

cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo 

necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 08 de janeiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007959-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON GREGORIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de busca e apreensão visando 

retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o inadimplemento 

das prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os documentos, dentre 

eles o contrato de financiamento com garantia fiduciária, a comprovação 

da mora e a notificação extrajudicial. 1 – Assim, demonstrados os 

requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida postulada para o fim 

de determinar a expedição de mandado de busca e apreensão dos bens 

indicados na inicial, depositando-os junto aos representantes legais 

indicados pelo requerente. 2 – Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do 

mandado ao depósito do valor correspondente às diligências a serem 

promovidas por Oficial de Justiça, cujos parâmetros devem ser os 

estabelecidos na Portaria n. 14/2016 expedida pela Diretoria de Foro da 

Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a parte requerente para promover o 

recolhimento das diligências no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir e 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – 

Cumprido o item 2, executada ou não a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar 

a dívida pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com 

as alterações da Lei 10.931 de 2004). 4 – DEFEREM-SE os benefícios 

constantes do artigo 212, §2º do Código de Processo Civil, bem como, fica 

desde já autorizada a prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma 

legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida 

cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo 

necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 08 de janeiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000006-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO PEREIRA DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de busca e apreensão visando 

retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o inadimplemento 

das prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os documentos, dentre 

eles o contrato de financiamento com garantia fiduciária, a comprovação 

da mora e a notificação extrajudicial. 1 – Assim, demonstrados os 

requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida postulada para o fim 

de determinar a expedição de mandado de busca e apreensão dos bens 

indicados na inicial, depositando-os junto aos representantes legais 

indicados pelo requerente. 2 – Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do 

mandado ao depósito do valor correspondente às diligências a serem 

promovidas por Oficial de Justiça, cujos parâmetros devem ser os 

estabelecidos na Portaria n. 14/2016 expedida pela Diretoria de Foro da 

Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a parte requerente para promover o 

recolhimento das diligências no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir e 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – 

Cumprido o item 2, executada ou não a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar 

a dívida pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com 

as alterações da Lei 10.931 de 2004). 4 – DEFEREM-SE os benefícios 

constantes do artigo 212, §2º do Código de Processo Civil, bem como, fica 

desde já autorizada a prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma 

legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida 

cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo 

necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 08 de janeiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007712-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de busca e apreensão ajuizada 

visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o 

inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os 

documentos, dentre eles o contrato de financiamento com garantia 

fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 1 – Assim, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 668 de 1523



demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida 

postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de busca e 

apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto aos 

representantes legais indicados pelo requerente. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a 

parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo por perda 

superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, 

incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Cumprido o item 2, executada ou não a 

liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias 

(Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei 10.931 de 2004). 

4 – DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, §2º do Código de 

Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa § 2º do 

artigo 536, do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de 

Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço 

policial, em sendo necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

08 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006429-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

H. M. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO)

HELIO MARIANO DA COSTA OAB - 383.412.041-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1006429-72.2017.8.11.0006 

AUTOR: H. M. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP 

REPRESENTANTE: HELIO MARIANO DA COSTA RÉU: BANCO BRADESCO 

S.A. DECISÃO 1 – Em que pese este Juízo haver proferido despacho 

inicial determinando a intimação da parte embargante para promover o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, bem como à 

Secretaria para associar este feito ao processo principal, nota-se que a 

petição inicial já indica órgão julgador distinto, qual seja o Juízo da 3ª Vara 

Cível desta Comarca em razão de sua competência funcional, eis que o 

feito executivo (PJE n. 1004051-46.2017.8.11.0006) tramita naquela Vara. 

Forte em tais razões, este Juízo DECLARA-SE incompetente para a 

apreciação do presente processo. 2 – Nesse quadro, DETERMINA-SE a 

redistribuição deste processo para a 3ª Vara Cível desta Comarca, 

promovendo-se as baixas necessárias. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 09 

de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1007199-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIL DE AMORIM BENEVIDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1007199-65.2017.8.11.0006 AUTOR: 

EDENIL DE AMORIM BENEVIDES RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

DECISÃO A assistência judiciária gratuita remonta suas origens no século 

XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 72, fez menção 

dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que percebe e os 

encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado de pobreza, 

expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, entretanto, o art. 

2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", concluindo o 

texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação da Lei n. 

7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência judiciária 

gratuita, prevê: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (Redação dada pela 

Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por sua vez, dispõe: Art. 5.º (...) 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a Constituição da 

República – norma suprema – traga previsão expressa de que para o 

usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é necessária 

comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência pátria tem 

admitido a simples declaração da parte como presunção juris tantum de 

carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso haja 

provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com as 

despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma do 

§1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Novo Código de Processo Civil preceitua em seu 

artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Em recente aresto colhido no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 

1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do 

Novo Código de Processo Civil, restou consignado à presunção relativa 

atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, como 

também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 
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Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque) Devidamente intimada a comprovar a insuficiência 

de recursos, a requerente não colacionou nenhum documento que 

demonstrasse sua real necessidade ao deferimento do benefício, 

limitando-se a juntar cópia da CTPS sem anotação de emprego formal. Ora, 

a apresentação de carteira de trabalho sem anotação não é suficiente 

para contrariar o fato de que se trata de profissional contabilista, bem 

como que se dispôs a investir quantia superior a 3 (três) salários mínimos, 

o que por si só denota a inexistência de situação de miserabilidade ou 

pobreza, conforme afirma. Não bastasse, a requerente poderia ter 

apresentado extratos bancários comprovando ausência de movimentação 

financeira, existência de dívidas ou mesmo certidões de não possuir 

carros ou imóveis, porém não o fez. Destaca-se que o benefício da 

assistência judiciária gratuita é destinado as pessoas realmente 

necessitadas e a insuficiência de recursos deve ser demonstrada. Em 

complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais devem ser recolhidas 

no ato da distribuição da petição inicial, sendo vedado o deferimento para 

serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos em lei (item 2.14.2, 

CNGC). No caso vertente, reputa-se ausente comprovação da situação de 

hipossuficiência econômica e financeira. Ante todo o exposto: 1 – 

INDEFERE-SE os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 

1060/50 e o artigo 99, §2º do Código de Processo Civil. 2 – INTIME-SE a 

parte embargante para regularização do pagamento das custas e 

despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

do processo, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido 

e regular do processo. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres-MT, 09 de janeiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007643-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA VASQUES DE MATOS CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Outros Interessados:

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por sua vez, 

dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a 

Constituição da República – norma suprema – traga previsão expressa de 

que para o usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é 

necessária comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência 

pátria tem admitido a simples declaração da parte como presunção juris 

tantum de carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso 

haja provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com 

as despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma 

do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Novo Código de Processo Civil preceitua em seu 

artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Em recente aresto colhido no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 

1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do 

Novo Código de Processo Civil, restou consignado à presunção relativa 

atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, como 

também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 670 de 1523



ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque) Devidamente intimada a comprovar a insuficiência 

de recursos, a requerente não colacionou nenhum documento que 

demonstrasse sua real necessidade ao deferimento do benefício, 

limitando-se a juntar documento que indica não ter entregue declaração de 

imposto de renda referente ao ano-calendário de 2017. Ora, a 

apresentação de tal informação oriunda da receita federal não é suficiente 

para contrariar o fato de que se trata de pessoa que se dispôs a investir 

quantia superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que por si só denota a 

inexistência de situação de miserabilidade ou pobreza, conforme afirma. 

Não bastasse, malgrado a requerente afirmar que não conseguiu 

ingressar no mercado de trabalho, que vive situação financeira 

embaraçosa e que tem como incumbência cuidar de seus pais, pessoas 

idosas, tal alegação é desprovida de qualquer comprovação (CTPS, notas 

fiscais, declarações, etc.), o que impede o juízo de valorar tal situação. 

Outrossim, poderia a requerente ter apresentado extratos bancários 

comprovando ausência de movimentação financeira, existência de dívidas 

ou mesmo certidões de não possuir carros ou imóveis, porém não o fez. 

Destaca-se que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado 

as pessoas realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve 

ser demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais 

devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, reputa-se ausente 

comprovação da situação de hipossuficiência econômica e financeira. 

Ante todo o exposto: 1 – INDEFERE-SE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c 

art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, §2º do Código de Processo 

Civil. 2 – INTIME-SE a parte embargante para regularização do pagamento 

das custas e despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção do processo, ante a ausência de pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres-MT, 09 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000686-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO RIBEIRO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1000686-81.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

REGINALDO RIBEIRO DE LIMA DECISÃO 1 – Considerando a manifestação 

constante no id., DEFERE-SE o pedido de conversão do presente feito em 

ação de execução com fundamento no artigo 4º do Decreto-Lei n. 911/69, 

com redação dada pela Lei n. 13.043/2014. PROMOVAM-SE as alterações 

junto ao sistema PJE, pois o feito doravante passa a tramitar como 

execução por título extrajudicial. 2 – Desse modo, preenchidos os 

pressupostos legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da 

citação, inteligência do artigo 829 do CPC. 3 – CONSTE expressamente no 

mandado/carta precatória de citação as determinações contidas no §1º do 

mesmo dispositivo. 4 – Na hipótese do Oficial de Justiça não encontrar a 

parte executada, deverá proceder ao arresto de tantos bens quantos 

bastem para garantia da execução (art. 830, caput CPC), devendo nos 

dez dias seguintes à efetivação do arresto procurar a parte devedora 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (§1º). 5 – Caso não seja efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de Justiça autorizado a 

proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens móveis ou imóveis de 

propriedade ou que estejam na posse direta do devedor, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 

829, §1°, do Código de Processo Civil). 6 – ADVIRTA-SE expressamente o 

credor que os bens móveis eventualmente penhorados deverão 

obrigatoriamente ser depositados junto ao exequente, que assumirá o 

encargo de fiel depositário, responsável ainda por providenciar e custear 

a remoção dos bens, sob pena de preclusão do direito que lhe assiste a 

execução, com a liberação da penhora. 7 – Ficará o Oficial de Justiça 

autorizado a deixar de cumprir a ordem se o exequente deixar de fornecer 

os meios necessários para a remoção imediata do bem móvel, 

oportunidade que ocasionará a preclusão da possibilidade de penhora de 

bens da mesma natureza. 8 – Não havendo pagamento da dívida, penhora 

ou arresto na forma autorizada nos itens 4 e 5 desta decisão, tendo em 

vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do CPC, 

INTIME-SE a parte exequente para que requeira as providências que 

entender necessárias no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. 9 – FIXA-SE, desde já, os honorários advocatícios a serem 

pagos pela executada em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, ressaltando que, no caso de pagamento integral da dívida no 

prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela metade (art. 827, §1º 

CPC). 10 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 09 de janeiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000035-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDIENE TAVARES CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de busca e apreensão visando 

retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o inadimplemento 

das prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os documentos, dentre 

eles o contrato de financiamento com garantia fiduciária, a comprovação 

da mora e a notificação extrajudicial. 1 – Assim, demonstrados os 

requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida postulada para o fim 

de determinar a expedição de mandado de busca e apreensão dos bens 

indicados na inicial, depositando-os junto aos representantes legais 

indicados pelo requerente. 2 – Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do 

mandado ao depósito do valor correspondente às diligências a serem 

promovidas por Oficial de Justiça, cujos parâmetros devem ser os 

estabelecidos na Portaria n. 14/2016 expedida pela Diretoria de Foro da 

Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a parte requerente para promover o 

recolhimento das diligências no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir e 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – 

Cumprido o item 2, executada ou não a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar 

a dívida pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com 

as alterações da Lei 10.931 de 2004). 4 – DEFEREM-SE os benefícios 

constantes do artigo 212, §2º do Código de Processo Civil, bem como, fica 

desde já autorizada a prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma 

legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida 

cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo 

necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 10 de janeiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000208-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON ESTACIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000208-10.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: AMILTON ESTACIO DA CRUZ REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DECISÃO 1 - 

Compulsando os autos, verifica-se que não há nos autos o comprovante 

do requerimento administrativo junto à seguradora em que lhe foi negado o 

direito a receber a indenização do seguro DPVAT. Considerando o recente 

entendimento das Cortes Superiores de que só haverá interesse de agir 

para pleitear indenização do seguro DPVAT se, previamente, o autor 

demonstrar ter requerido administrativamente o benefício e ter a 

seguradora recusado o pagamento, DETERMINA-SE a suspensão do 

curso do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias para que a parte autora 

pleiteie a indenização junto à seguradora. 2 – Decorrido o prazo acima, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 dias, apresentar o 

requerimento administrativo com a negativa da concessão da indenização 

pretendida, sob pena de indeferimento da petição inicial por falta de 

interesse de agir, com espeque no art. 321, parágrafo único, do CPC e, 

por consequência, julgando extinto o processo sem julgamento de mérito, 

com fulcro no art. 485, VI, do mesmo Diploma Legal. 3 – INTIME-SE. 

Cáceres/MT, 11 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000119-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA BOAVENTURA DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 - Compulsando os autos, verifica-se que 

não há nos autos o comprovante do requerimento administrativo junto à 

seguradora em que lhe foi negado o direito a receber a indenização do 

seguro DPVAT. Considerando o recente entendimento das Cortes 

Superiores de que só haverá interesse de agir para pleitear indenização 

do seguro DPVAT se, previamente, o autor demonstrar ter requerido 

administrativamente o benefício e ter a seguradora recusado o pagamento, 

DETERMINA-SE a suspensão do curso do processo pelo prazo de 30 

(trinta) dias para que a parte autora pleiteie a indenização junto à 

seguradora. 2 – Decorrido o prazo acima, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 10 dias, apresentar o requerimento administrativo com a 

negativa da concessão da indenização pretendida, sob pena de 

indeferimento da petição inicial por falta de interesse de agir, com espeque 

no art. 321, parágrafo único, do CPC e, por consequência, julgando extinto 

o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do 

mesmo Diploma Legal. 3 – INTIME-SE. Cáceres/MT, 11 de janeiro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000329-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON WESLEY ALVES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE MORALES BEZERRA OAB - MT0005234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP0200651A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1000329-38.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: ANDERSON WESLEY ALVES BEZERRA REQUERIDO: 

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. DECISÃO Trata-se 

de ordinária ajuizada por ANDERSON WESLEY ALVES BEZERRA em face 

de CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS e 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A, todos qualificados 

no encarte processual. Com a inicial vieram documentos. Decisão inicial 

indeferindo o pedido de gratuidade (id. 1491856), ocasião em que a parte 

autora promoveu o recolhimento das custas e despesas do processo (id. 

1518778). Em decisão de id. 1654757 foi indeferida a inversão do ônus da 

prova, determinada a citação das rés e designada sessão de conciliação. 

Devidamente citada, a ré CANOPUS apresentou contestação no id. 

3283275, arguindo preliminares. A ré CAIXA, mesmo citada, deixou de 

apresentar resposta no prazo legal conforme certidão de id. 4915041. 

Sessão de conciliação realizada perante o CEJUSC dessa comarca, 

momento em que restou inexitosa a composição amigável (id. 3287719). 

Réplica no id. 4780956. Vieram os autos conclusos. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se. Decide-se. Diante da apresentação de 

contestação, aliado ao fato de que não houve conciliação, não sendo 

caso de julgamento antecipado do mérito (parcial ou total), cumpre a este 

Juízo deliberar acerca das providências preliminares e do saneamento 

previsto no artigo 357 do Código de Processo Civil. O processo está em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando 

presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. DAS 

QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES No que toca a preliminar de 

ilegitimidade passiva da ré CANOPUS, de acordo com a Teoria da 

Asserção, o exame in statu assertionis é realizado até o momento em que 

se inicia a produção de provas. Iniciado esse momento, fala-se em mérito 

da causa e o julgamento não pode mais ser de carência de ação, mas sim 

de procedência ou improcedência do pedido. Nesse prisma, para que 

alguém tenha legitimidade para a causa basta que tal decorra da narrativa 

da exordial e a questão acerca do evento narrado passa a ser mérito. 
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Ademais, os documentos trazidos com a inicial e contestação demonstram 

de forma inequívoca a ligação da ré que pretende ser excluída da lide, com 

os fatos aqui discutidos. Sendo assim, este Juízo rejeita a preliminar 

alegada. Em relação a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, 

reputa-se que tal questão se confunde com o mérito da causa, que deve 

ser analisada no momento ulterior após a fase da instrução do feito. Não 

se mostra, portanto, cabível analisar neste momento o direito de o 

requerente receber quantia decorrente de devolução de valores pagos a 

título prestação de consórcio uma vez que o acertamento desta questão 

deverá ser apreciado depois de oportunizada a produção probatória. 

Assim, este Juízo não acolhe a preliminar ventilada. Por fim, DECRETA-SE 

a revelia em relação a ré CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS, tendo em vista que devidamente citada deixou transcorrer 

o prazo sem apresentar contestação, conforme certificado no processo. 

Não havendo mais preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS 

PROVAS Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar 

as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos com 

base na petição inicial e na contestação. Nesse quadro, fixa-se como 

controvertidos os seguintes pontos: A) Existência de direito à restituição 

de parcelas pagas a título de consórcio; B) Ocorrência de dano moral; 

INTIMEM-SE as partes para especificar as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 12 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000460-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE CONCEICAO GARCIA BANDEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000460-13.2016.8.11.0006 AUTOR: 

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL RÉU: LUCILENE 

CONCEICAO GARCIA BANDEIRA DECISÃO Trata-se de ação monitória 

visando o pagamento de soma em dinheiro. Em decisão inicial proferida (id. 

), foi deferida de plano a expedição do mandado, advertindo ao réu que 

caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial. Neste 

sentido, preconiza o parágrafo segundo do art. 701 do CPC. Ocorre que a 

parte requerida, conquanto devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo assinalado, sem qualquer manifestação. Ante o exposto: 1 – 

CONVERTE-SE o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do 

art. 701, §2º do CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos legais, 

CITE-SE a parte executada para que efetue o pagamento da dívida no 

prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da citação, inteligência do 

artigo 829 do CPC. CONSTE expressamente no mandado/carta precatória 

de citação as determinações contidas no §1º do mesmo dispositivo. 2 – Na 

hipótese do Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, deverá 

proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da 

execução (art. 830, caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à 

efetivação do arresto procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 3 – Caso não 

seja efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o 

Sr. Oficial de Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de 

quaisquer bens móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na 

posse direta do devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na 

mesma oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo 

Civil). 4 – ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis 

eventualmente penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados 

junto ao exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, 

responsável ainda por providenciar e custear a remoção dos bens, sob 

pena de preclusão do direito que lhe assiste a execução, com a liberação 

da penhora. 5 – Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir 

a ordem se o exequente deixar de fornecer os meios necessários para a 

remoção imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão 

da possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 6 – Não 

havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada 

nos itens 2 e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de 

penhora descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para 

que requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento. 7 – FIXA-SE, desde já, os 

honorários advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de 

pagamento integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º CPC). 8 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

12 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001453-56.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUELINA DE SOUZA BENEVIDES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA FERREIRA FERNANDES OAB - MT0100363D (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001453-56.2016.8.11.0006 AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: MIGUELINA 

DE SOUZA BENEVIDES DECISÃO 1 – Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – 

Tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil passou não apenas a 

instigar, mas também exigir a prévia tentativa de autocomposição antes do 

julgamento, tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, 

DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo 

as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo 

diploma processual. 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição 

amigável, DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 4 – Após o decurso 

do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem 

prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros 

elementos probatórios. 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 12 de 

janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001453-56.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUELINA DE SOUZA BENEVIDES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA FERREIRA FERNANDES OAB - MT0100363D (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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CÁCERES Numero do Processo: 1001453-56.2016.8.11.0006 AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: MIGUELINA 

DE SOUZA BENEVIDES DECISÃO 1 – Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – 

Tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil passou não apenas a 

instigar, mas também exigir a prévia tentativa de autocomposição antes do 

julgamento, tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, 

DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo 

as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo 

diploma processual. 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição 

amigável, DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 4 – Após o decurso 

do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem 

prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros 

elementos probatórios. 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 12 de 

janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001255-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDI RUFINO CESAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO OAB - MT0010899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA ELLEN CARRARO (REQUERIDO)

THIAGO MAZZO CAETHANO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO)

HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS OAB - MT0016709A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de de indenização ajuizada por 

VALDI RUFINO CESAR em face de THIAGO MAZZO CAETANO e LARISSA 

ELLEN CARRARO, todos qualificados no encarte processual. Com a inicial 

vieram documentos. Em decisão inicial (id. 1979144), foi determinada a 

citação dos réus e designada sessão de conciliação. Devidamente 

citados, os réus apresentaram contestação respectivamente no id. 

4358301 - LARISSA e id. 4359686 - THIAGO. Sessão de conciliação 

realizada perante o CEJUSC dessa comarca, momento em que restou 

inexitosa a composição amigável (id. 3707636). Réplica no id. 4452375. 

Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se. 

Decide-se. Diante da apresentação de contestação, aliado ao fato de que 

não houve conciliação, não sendo caso de julgamento antecipado do 

mérito (parcial ou total), cumpre a este Juízo deliberar acerca das 

providências preliminares e do saneamento previsto no artigo 357 do 

Código de Processo Civil. O processo está em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. DAS QUESTÕES 

PROCESSUAIS PENDENTES No que toca a preliminar de ilegitimidade 

passiva da ré LARISSA, de acordo com a Teoria da Asserção, o exame in 

statu assertionis é realizado até o momento em que se inicia a produção 

de provas. Iniciado esse momento, fala-se em mérito da causa e o 

julgamento não pode mais ser de carência de ação, mas sim de 

procedência ou improcedência do pedido. Nesse prisma, para que alguém 

tenha legitimidade para a causa basta que tal decorra da narrativa da 

exordial e a questão acerca do evento narrado passa a ser mérito. 

Ademais, os documentos trazidos com a inicial e contestação demonstram 

de forma inequívoca a ligação da ré que pretende ser excluída da lide, com 

os fatos aqui discutidos. Sendo assim, este Juízo rejeita a preliminar 

alegada. Não havendo mais preliminares ou questões prejudiciais de 

mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de 

Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos com base na petição inicial e na contestação. 

Nesse quadro, fixa-se como controvertidos os seguintes pontos: A) da 

existência de culpa exclusiva da vítima pelas agressões sofridas; B) 

ocorrência de dano moral; INTIMEM-SE as partes para especificar as 

provas que efetivamente pretendem produzir, justificando expressamente 

suas respectivas pertinências e razões específicas para cada meio 

probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. Após o 

decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de janeiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003792-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DE ASSUNCAO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUNHA - INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de de indenização ajuizada por ANA 

ROSA DE ASSUNÇÃO SILVA em face de CUNHA - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA. - ME, ambos qualificados no encarte 

processual. Com a inicial vieram documentos. Em decisão inicial (id. 

4658565), foi determinada a citação da ré e designada sessão de 

conciliação. Devidamente citada, a ré apresentou contestação no id. 

6084616, arguindo preliminares. Sessão de conciliação realizada perante 

o CEJUSC dessa comarca, momento em que restou prejudicada a 

composição amigável ante a ausência da ré (id. 6107444). Réplica no id. 

6772361 Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se. Decide-se. Diante da apresentação de contestação, 

aliado ao fato de que não houve conciliação, não sendo caso de 

julgamento antecipado do mérito (parcial ou total), cumpre a este Juízo 

deliberar acerca das providências preliminares e do saneamento previsto 

no artigo 357 do Código de Processo Civil. O processo está em ordem, 

sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando 

presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. DAS 

QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES No que toca a preliminar de falta 

de interesse de agir, reputa-se que tal questão não deve ser acolhida por 

este Juízo, tendo em vista que se liga ao mérito da causa. Isto se diz, pois 

a ré aduz a ausência de nexo causal entre a situação exposta e o dano 

sofrido pela autora, fato este que é o principal ponto controvertido e será 

objeto de prova na fase adequada. Sendo assim, este Juízo rejeita a 

preliminar alegada. Em relação a preliminar de revogação dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, da mesma forma não deve prosperar, 

porquanto a parte ré limita-se a afirmar que a autora detém condições de 

arcar com as despesas do processo, sem, contudo, trazer qualquer prova 

nesse sentido, fato este que impede o Juízo de revogar o instituto antes 

concedido. Assim, este Juízo não acolhe a preliminar ventilada. Não 

havendo mais preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos com 

base na petição inicial e na contestação. Nesse quadro, fixa-se como 

controvertidos os seguintes pontos: A) a ocorrência de fato no produto; 

B) existência de vício dos produtos; C) danos materiais indenizáveis e 

ocorrência de dano moral; INTIMEM-SE as partes para especificar as 

provas que efetivamente pretendem produzir, justificando expressamente 

suas respectivas pertinências e razões específicas para cada meio 

probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. Após o 

decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão. 
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INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de janeiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000237-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA (REQUERENTE)

THIAGO ADORNO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência de 

natureza cautelar em caráter antecedente ajuizada por THIAGO ADORDO 

SILVA e PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA. em face de 

PAULO SÉRGIO DIAS, todos qualificados no encarte processual. Com a 

inicial vieram documentos. Decisão deferindo o pedido de cautelar para 

determinar a sustação do protesto na forma pleiteada, bem como a citação 

da parte contrária e a intimação dos autores para formularem o pedido 

principal (id. 1424751). Pedido principal formulado no id. 1585236, ocasião 

em que os autores reafirmaram o pedido de tutela de urgência de natureza 

cautelar e formularam requerimentos para a condenação do réu em 

obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos materiais e 

morais. Devidamente citado, o réu apresentou contestação no id. 2474785, 

arguindo preliminarmente a conexão da presente demanda com a ação de 

execução PJE n. 1000452-36.2016.8.11.0006 e a decadência da medida 

cautelar. No mérito, requer a improcedência da demanda. Réplica no id. 

7225791. Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se. Decide-se. Diante da apresentação de contestação, 

aliado ao fato de que não houve conciliação, não sendo caso de 

julgamento antecipado do mérito (parcial ou total), cumpre a este Juízo 

deliberar acerca das providências preliminares e do saneamento previsto 

no artigo 357 do Código de Processo Civil. O processo está em ordem, 

sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando 

presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. DAS 

QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES No que toca a preliminar de 

conexão, tem-se que há nítida relação de prejudicialidade entre a presente 

demanda e o feito executivo, porquanto naquele são cobrados valores 

referentes às cártulas cuja eficácia foi encontra-se suspensa por força 

de liminar exarada deste processo. Diante disso, com espeque no artigo 

55, §3º do CPC este Juízo reputa conexos os processos e, por 

conseguinte, DETERMINA seja o presente feito associado ao feito 

executivo. Em relação a questão prejudicial de decadência da medida 

cautelar por suposta intempestividade, extrai-se que não comporta 

acolhimento. Da análise detida do processo evidencia-se que a medida 

cautelar foi efetivada em 10.06.2016, como reconhecido pelas partes, 

portanto, fato incontroverso. Disso decorre que, ao se efetuar a contagem 

de 30 (trinta) dias úteis, o prazo final seria o dia 22.07.2016, o qual foi 

obedecido consoante petição contendo o pedido principal juntado no id. 

1585838. Forte em tal razão, este Juízo não acolhe a questão prejudicial 

ventilada. Não havendo mais preliminares ou questões prejudiciais de 

mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de 

Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos com base na petição inicial e na contestação. 

Nesse quadro, fixa-se como controvertidos os seguintes pontos: A) Do 

cumprimento efetivo dos termos do acordo extrajudicial pelo requerido; B) 

Quantificação dos danos materiais e ocorrência de dano moral; Tendo em 

vista que o Novo Código de Processo Civil passou não apenas a instigar, 

mas também exigir a prévia tentativa de autocomposição antes do 

julgamento, tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, 

DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo 

as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados, 

conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. Na 

hipótese de restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que 

as partes especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, 

justificando expressamente suas respectivas pertinências e razões 

específicas para cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento. Após o decurso do prazo assinalado, 

CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento 

antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de janeiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000452-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos 

por PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA., atacando a decisão 

de ID n.6787019, sob o argumento de que a referida decisão apresenta 

contradição, nos termos do art. 1.022, inciso I do CPC. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se. Decida-se. Os embargos foram opostos 

tempestivamente. No caso dos autos, este Juízo entende que razão não 

assiste ao recorrente, isso porque não há contradição na decisão em 

análise, que deve ser compreendida entre a fundamentação exarada e o 

comando lançado. Em realidade, pretende o recorrente com a interposição 

deste recurso realizar a rediscussão da lide, consoante se extrai da 

leitura de suas razões recursais, finalidade esta inviável no instrumento 

utilizado. No mesmo sentido, segue o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 

De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos 

declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição 

ou obscuridade na decisão prolatada. Não pode tal meio de impugnação 

ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando 

esta foi devidamente debatida no acórdão embargado. (Embargos de 

Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges) (grifo 

proposital) Logo, por pretender a embargante rediscutir a lide, deverá se 

insurgir contra referida decisão utilizando instrumento adequado. Ante o 

exposto, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade. De outro 

norte, extrai-se que nesta data foi proferida decisão no processo 

associado reconhecendo-se a conexão com este feito por evidente 

relação de prejudicialidade, porquanto a pretensão aqui versada é o de 

recebimento de quantia certa extraída de título de crédito cuja exigibilidade 

está suspensa por força de decisão naquele processo exarada. Ademais, 

a execução encontra-se garantida por meio de dinheiro depositado 

naquele processo. Portanto, CUMPRA-SE a parte final do despacho 

atacado pelos aclaratórios para o fim de intimar a parte exequente para 

manifestação e requerimentos quanto ao andamento do feito no prazo de 

10 (dez) dias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de janeiro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002633-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIJALMA ANIZIO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos 

por BANCO BRADESCO S/A, atacando a decisão de ID n. 6874911, sob o 

argumento de que a referida decisão apresenta contradição, nos termos 

do art. 1.022, inciso I do CPC. É o relato do essencial. Fundamenta-se. 

Decida-se. Os embargos foram opostos tempestivamente. No caso dos 

autos, este Juízo entende que razão não assiste ao recorrente, isso 

porque não há contradição na decisão em análise, que deve ser 

compreendida entre a fundamentação exarada e o comando lançado. Em 

realidade, pretende o recorrente com a interposição deste recurso realizar 

a rediscussão da lide, consoante se extrai da leitura de suas razões 

recursais, finalidade esta inviável no instrumento utilizado. No mesmo 

sentido, segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - 

INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 535 do 

Código de Processo Civil, os embargos declaratórios são cabíveis nas 

hipóteses de haver omissão, contradição ou obscuridade na decisão 

prolatada. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de 

se insurgir quanto à matéria de fundo, quando esta foi devidamente 

debatida no acórdão embargado. (Embargos de Declaração nº. 6135. Ano 

2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges) (grifo proposital) Logo, por 

pretender a embargante rediscutir a lide, deverá se insurgir contra referida 

decisão utilizando instrumento adequado. Ante o exposto, este Juízo NÃO 

CONHECE dos embargos de declaração opostos, devendo a decisão 

atacada ser mantida em sua integralidade. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 12 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001287-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINA DE ARRUDA FIALHO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – 

Tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil passou não apenas a 

instigar, mas também exigir a prévia tentativa de autocomposição antes do 

julgamento, tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, 

DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo 

as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo 

diploma processual. 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição 

amigável, DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 4 – Após o decurso 

do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem 

prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros 

elementos probatórios. 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 15 de 

janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000879-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILYAN KARONINA FAGUNDES PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

FAGUNDES PEREIRA DA SILVA & FAGUNDES PEREIRA DA SILVA LTDA - 

ME (EXECUTADO)

HAROLDO MONTEIRO LEITE (EXECUTADO)

CLEONICE BUCK LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de ação monitória visando o 

pagamento de soma em dinheiro. Em decisão inicial proferida (id. ), foi 

deferida de plano a expedição do mandado, advertindo ao réu que caso 

não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial. Neste sentido, 

preconiza o parágrafo segundo do art. 701 do CPC. Ocorre que a parte 

requerida, conquanto devidamente citada, deixou transcorrer o prazo 

assinalado, sem qualquer manifestação. Ante o exposto: 1 – 

CONVERTE-SE o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do 

art. 701, §2º do CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos legais, 

CITE-SE a parte executada para que efetue o pagamento da dívida no 

prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da citação, inteligência do 

artigo 829 do CPC. CONSTE expressamente no mandado/carta precatória 

de citação as determinações contidas no §1º do mesmo dispositivo. 2 – Na 

hipótese do Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, deverá 

proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da 

execução (art. 830, caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à 

efetivação do arresto procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 3 – Caso não 

seja efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o 

Sr. Oficial de Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de 

quaisquer bens móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na 

posse direta do devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na 

mesma oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo 

Civil). 4 – ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis 

eventualmente penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados 

junto ao exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, 

responsável ainda por providenciar e custear a remoção dos bens, sob 

pena de preclusão do direito que lhe assiste a execução, com a liberação 

da penhora. 5 – Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir 

a ordem se o exequente deixar de fornecer os meios necessários para a 

remoção imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão 

da possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 6 – Não 

havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada 

nos itens 2 e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de 

penhora descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para 

que requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento. 7 – FIXA-SE, desde já, os 

honorários advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de 

pagamento integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º CPC). 8 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

15 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001449-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA GOMES DE CAMPOS (RÉU)

JANETE MIRANDA FARIA (RÉU)

NELSON FLORENTINO MUNIZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO)

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – 

Tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil passou não apenas a 

instigar, mas também exigir a prévia tentativa de autocomposição antes do 

julgamento, tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, 

DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo 

as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo 

diploma processual. 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição 

amigável, DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 4 – Após o decurso 

do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem 

prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros 

elementos probatórios. 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 15 de 

janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002980-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SILVA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – INTIME-SE a parte autora por meio de seu 

advogado para justificar sua ausência perante a audiência de conciliação 

no CEJUSC, declinando especificamente as razões para o não 

comparecimento, acompanhadas da devida comprovação do alegado no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por 

ausência de pressuposto regular de validade e perda superveniente do 

interesse de agir. 2 – Transcorrido o prazo acima sem justificativa, 

CONCLUSO para extinção. 3 – Caso aporte justificativa no prazo 

concedido, DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 4 – Após o decurso 

do prazo assinalado, CONCLUSO para o saneamento e início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios. 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002685-06.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILSON DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – INTIME-SE a parte autora por meio de seu 

advogado para justificar sua ausência perante a audiência de conciliação 

no CEJUSC, declinando especificamente as razões para o não 

comparecimento, acompanhadas da devida comprovação do alegado no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por 

ausência de pressuposto regular de validade e perda superveniente do 

interesse de agir. 2 – Transcorrido o prazo acima sem justificativa, 

CONCLUSO para extinção. 3 – Caso aporte justificativa no prazo 

concedido, DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 4 – Após o decurso 

do prazo assinalado, CONCLUSO para o saneamento e início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios. 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002762-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIO VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – INTIME-SE a parte autora por meio de seu 

advogado para justificar sua ausência perante a audiência de conciliação 

no CEJUSC, declinando especificamente as razões para o não 

comparecimento, acompanhadas da devida comprovação do alegado no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por 

ausência de pressuposto regular de validade e perda superveniente do 

interesse de agir. 2 – Transcorrido o prazo acima sem justificativa, 

CONCLUSO para extinção. 3 – Caso aporte justificativa no prazo 

concedido, DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 4 – Após o decurso 

do prazo assinalado, CONCLUSO para o saneamento e início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios. 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003082-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – INTIME-SE a parte autora por meio de seu 

advogado para justificar sua ausência perante a audiência de conciliação 

no CEJUSC, declinando especificamente as razões para o não 

comparecimento, acompanhadas da devida comprovação do alegado no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por 

ausência de pressuposto regular de validade e perda superveniente do 

interesse de agir. 2 – Transcorrido o prazo acima sem justificativa, 

CONCLUSO para extinção. 3 – Caso aporte justificativa no prazo 

concedido, DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 4 – Após o decurso 

do prazo assinalado, CONCLUSO para o saneamento e início da fase 
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instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios. 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002846-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ NASCIMENTO DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – INTIME-SE a parte autora por meio de seu 

advogado para justificar sua ausência perante a audiência de conciliação 

no CEJUSC, declinando especificamente as razões para o não 

comparecimento, acompanhadas da devida comprovação do alegado no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por 

ausência de pressuposto regular de validade e perda superveniente do 

interesse de agir. 2 – Transcorrido o prazo acima sem justificativa, 

CONCLUSO para extinção. 3 – Caso aporte justificativa no prazo 

concedido, DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 4 – Após o decurso 

do prazo assinalado, CONCLUSO para o saneamento e início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios. 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000503-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILIO SILVA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – INTIME-SE a parte autora por meio de seu 

advogado para justificar sua ausência perante a audiência de conciliação 

no CEJUSC, declinando especificamente as razões para o não 

comparecimento, acompanhadas da devida comprovação do alegado no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por 

ausência de pressuposto regular de validade e perda superveniente do 

interesse de agir. 2 – Transcorrido o prazo acima sem justificativa, 

CONCLUSO para extinção. 3 – Caso aporte justificativa no prazo 

concedido, DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 4 – Após o decurso 

do prazo assinalado, CONCLUSO para o saneamento e início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios. 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003414-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CESARIO DE SOUZA GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – INTIME-SE a parte autora por meio de seu 

advogado para justificar sua ausência perante a audiência de conciliação 

no CEJUSC, declinando especificamente as razões para o não 

comparecimento, acompanhadas da devida comprovação do alegado no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por 

ausência de pressuposto regular de validade e perda superveniente do 

interesse de agir. 2 – Transcorrido o prazo acima sem justificativa, 

CONCLUSO para extinção. 3 – Caso aporte justificativa no prazo 

concedido, DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 4 – Após o decurso 

do prazo assinalado, CONCLUSO para o saneamento e início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios. 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000891-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERSEN ANTONIO DAS NEVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – INTIME-SE a parte autora por meio de seu 

advogado para justificar sua ausência perante a audiência de conciliação 

no CEJUSC, declinando especificamente as razões para o não 

comparecimento, acompanhadas da devida comprovação do alegado no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por 

ausência de pressuposto regular de validade e perda superveniente do 

interesse de agir. 2 – Transcorrido o prazo acima sem justificativa, 

CONCLUSO para extinção. 3 – Caso aporte justificativa no prazo 

concedido, DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 4 – Após o decurso 

do prazo assinalado, CONCLUSO para o saneamento e início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios. 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000869-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON CARVALHO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – INTIME-SE a parte autora por meio de seu 

advogado para justificar sua ausência perante a audiência de conciliação 
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no CEJUSC, declinando especificamente as razões para o não 

comparecimento, acompanhadas da devida comprovação do alegado no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por 

ausência de pressuposto regular de validade e perda superveniente do 

interesse de agir. 2 – Transcorrido o prazo acima sem justificativa, 

CONCLUSO para extinção. 3 – Caso aporte justificativa no prazo 

concedido, DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 4 – Após o decurso 

do prazo assinalado, CONCLUSO para o saneamento e início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios. 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002983-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – INTIME-SE a parte autora por meio de seu 

advogado para justificar sua ausência perante a audiência de conciliação 

no CEJUSC, declinando especificamente as razões para o não 

comparecimento, acompanhadas da devida comprovação do alegado no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por 

ausência de pressuposto regular de validade e perda superveniente do 

interesse de agir. 2 – Transcorrido o prazo acima sem justificativa, 

CONCLUSO para extinção. 3 – Caso aporte justificativa no prazo 

concedido, DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 4 – Após o decurso 

do prazo assinalado, CONCLUSO para o saneamento e início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios. 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002931-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – INTIME-SE a parte autora por meio de seu 

advogado para justificar sua ausência perante a audiência de conciliação 

no CEJUSC, declinando especificamente as razões para o não 

comparecimento, acompanhadas da devida comprovação do alegado no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por 

ausência de pressuposto regular de validade e perda superveniente do 

interesse de agir. 2 – Transcorrido o prazo acima sem justificativa, 

CONCLUSO para extinção. 3 – Caso aporte justificativa no prazo 

concedido, DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 4 – Após o decurso 

do prazo assinalado, CONCLUSO para o saneamento e início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios. 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002835-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA SILVA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – INTIME-SE a parte autora por meio de seu 

advogado para justificar sua ausência perante a audiência de conciliação 

no CEJUSC, declinando especificamente as razões para o não 

comparecimento, acompanhadas da devida comprovação do alegado no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por 

ausência de pressuposto regular de validade e perda superveniente do 

interesse de agir. 2 – Transcorrido o prazo acima sem justificativa, 

CONCLUSO para extinção. 3 – Caso aporte justificativa no prazo 

concedido, DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 4 – Após o decurso 

do prazo assinalado, CONCLUSO para o saneamento e início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios. 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000381-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WERMESON SUTERLAND BATISTA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – INTIME-SE a parte autora por meio de seu 

advogado para justificar sua ausência perante a audiência de conciliação 

no CEJUSC, declinando especificamente as razões para o não 

comparecimento, acompanhadas da devida comprovação do alegado no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por 

ausência de pressuposto regular de validade e perda superveniente do 

interesse de agir. 2 – Transcorrido o prazo acima sem justificativa, 

CONCLUSO para extinção. 3 – Caso aporte justificativa no prazo 

concedido, DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 4 – Após o decurso 

do prazo assinalado, CONCLUSO para o saneamento e início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios. 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002696-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – INTIME-SE a parte autora por meio de seu 

advogado para justificar sua ausência perante a audiência de conciliação 

no CEJUSC, declinando especificamente as razões para o não 

comparecimento, acompanhadas da devida comprovação do alegado no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por 

ausência de pressuposto regular de validade e perda superveniente do 

interesse de agir. 2 – Transcorrido o prazo acima sem justificativa, 

CONCLUSO para extinção. 3 – Caso aporte justificativa no prazo 

concedido, DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 4 – Após o decurso 

do prazo assinalado, CONCLUSO para o saneamento e início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios. 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002831-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE REGINA ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – INTIME-SE a parte autora por meio de seu 

advogado para justificar sua ausência perante a audiência de conciliação 

no CEJUSC, declinando especificamente as razões para o não 

comparecimento, acompanhadas da devida comprovação do alegado no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por 

ausência de pressuposto regular de validade e perda superveniente do 

interesse de agir. 2 – Transcorrido o prazo acima sem justificativa, 

CONCLUSO para extinção. 3 – Caso aporte justificativa no prazo 

concedido, DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 4 – Após o decurso 

do prazo assinalado, CONCLUSO para o saneamento e início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios. 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003039-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – INTIME-SE a parte autora por meio de seu 

advogado para justificar sua ausência perante a audiência de conciliação 

no CEJUSC, declinando especificamente as razões para o não 

comparecimento, acompanhadas da devida comprovação do alegado no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por 

ausência de pressuposto regular de validade e perda superveniente do 

interesse de agir. 2 – Transcorrido o prazo acima sem justificativa, 

CONCLUSO para extinção. 3 – Caso aporte justificativa no prazo 

concedido, DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 4 – Após o decurso 

do prazo assinalado, CONCLUSO para o saneamento e início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios. 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002984-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – INTIME-SE a parte autora por meio de seu 

advogado para justificar sua ausência perante a audiência de conciliação 

no CEJUSC, declinando especificamente as razões para o não 

comparecimento, acompanhadas da devida comprovação do alegado no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por 

ausência de pressuposto regular de validade e perda superveniente do 

interesse de agir. 2 – Transcorrido o prazo acima sem justificativa, 

CONCLUSO para extinção. 3 – Caso aporte justificativa no prazo 

concedido, DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 4 – Após o decurso 

do prazo assinalado, CONCLUSO para o saneamento e início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios. 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002678-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS APARECIDA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – INTIME-SE a parte autora por meio de seu 

advogado para justificar sua ausência perante a audiência de conciliação 

no CEJUSC, declinando especificamente as razões para o não 

comparecimento, acompanhadas da devida comprovação do alegado no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por 

ausência de pressuposto regular de validade e perda superveniente do 

interesse de agir. 2 – Transcorrido o prazo acima sem justificativa, 

CONCLUSO para extinção. 3 – Caso aporte justificativa no prazo 

concedido, DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 4 – Após o decurso 

do prazo assinalado, CONCLUSO para o saneamento e início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios. 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 
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Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000270-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – INTIME-SE a parte autora por meio de seu 

advogado para justificar sua ausência perante a audiência de conciliação 

no CEJUSC, declinando especificamente as razões para o não 

comparecimento, acompanhadas da devida comprovação do alegado no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por 

ausência de pressuposto regular de validade e perda superveniente do 

interesse de agir. 2 – Transcorrido o prazo acima sem justificativa, 

CONCLUSO para extinção. 3 – Caso aporte justificativa no prazo 

concedido, DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 4 – Após o decurso 

do prazo assinalado, CONCLUSO para o saneamento e início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios. 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002258-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIA DE ALMEIDA MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1002258-72.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LUCELIA DE ALMEIDA MACEDO DECISÃO 1 – INDEFERE-SE o pedido de 

consulta aos sistemas em busca de endereço na forma solicitada. 

Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir apenas quando houver demonstração pela 

parte interessada de que foram realizadas todas as buscas possíveis 

quando a informação não foi alcançada. Deve, inclusive, a parte 

demonstrar suas diligências em busca das informações – que são de seu 

único e exclusivo interesse – como, por exemplo, buscas em cartórios 

extrajudiciais, cadastros de lojistas, sistemas informatizados, entre outras 

formas. A citação pessoal é regra, enquanto que a ficta somente será 

possível quando esgotados os meios razoáveis de localização da parte. 2 

– INTIME-SE o autor para diligenciar na busca do endereço do réu a fim de 

proceder a sua citação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

reputar-se não interrompida a prescrição, conforme o art. 240, §2º do 

Código de Processo Civil, sem prejuízo da extinção do processo sem a 

resolução do mérito. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de janeiro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002688-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de ação ordinária ajuizada por 

MARIA JOSÉ SOUZA em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A, ambos qualificados nos autos. Devidamente citado, o réu apresentou 

contestação e documentos (id. 6679092). Vieram os autos conclusos. 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES No que toca a preliminar de 

ausência de condição da ação por falta interesse de agir, ante a ausência 

de pretensão resistida, tem-se que tal questão, apesar de merecer toda a 

atenção deste Juízo, no atual momento processual e dada a linha 

defensiva exposada na peça contestatória (regularidade do débito), não 

merece prosperar. Ademais, ao atestar a regularidade da contratação, o 

banco afirma inequivocamente que irá negar qualquer tipo de revisão em 

sede administrativa e, por essa razão, o pleito liminar não comporta 

acolhida. Sendo assim, este Juízo rejeita a preliminar alegada. Processo 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

estando presentes os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Não havendo também outras preliminares ou questões prejudiciais 

de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de 

Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertido o 

seguinte ponto: A) regularidade da contratação e subsistência de dano 

moral; INTIMEM-SE as partes para especificar as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 18 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000342-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELLI SILVA PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000342-03.2017.8.11.0006 AUTOR: 

MIRELLI SILVA PRADO RÉU: VIVO S.A. DECISÃO 1 – Processo em ordem, 

sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando 

presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não 

havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil. DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 2 – Após o decurso 

do prazo assinalado, CONCLUSO para o saneamento e início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios. 3 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 18 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000343-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELLI SILVA PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 18 de janeiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001036-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 18 de janeiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000388-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WERMESON SUTERLAND BATISTA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 18 de janeiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001031-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA HURTADO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 18 de janeiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002734-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 18 de janeiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000045-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MORAES DA SILVA (AUTOR)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 682 de 1523



Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 18 de janeiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000338-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANDRE SILVA MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 18 de janeiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003077-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENECREIDE PROFIRO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - EPP (RÉU)

VALDETE DE ALCANTARA BARBOZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN OAB - MT4501/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de ação de indenização ajuizada por 

GENECREIDE PROFIRO DE SOUZA OLIVEIRA em face do VALDETE 

OSVALDO BATISTA e JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRIELI 

(PROESTE), todos qualificados no processo. Com a inicial vieram 

documentos. Despacho inicial no id. 7267081, ocasião em que foram 

deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, designada 

sessão de conciliação e determinada a citação da parte ré. Devidamente 

citada, a réu PROESTE apresentou contestação e documentos (id. 

9510617). Audiência de conciliação realizada no id. 9220856, restando 

infrutífera a tentativa de composição amigável. Réplica no id.9951246. 

Certidão no id. 9510413, impulsionando o processo para intimar a parte 

autora para informar endereço para citação do corréu VALDETE. O 

processo veio concluso. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES 

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo também preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertido o 

seguinte ponto: A) da conduta imprudente do motorista do caminhão; B) da 

extensão dos danos materiais e morais eventualmente causados; 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. EXPEÇA-SE mandado para a citação do corréu VALDETE, no 

endereço consignado na inicial. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 18 

de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000027-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE MEDEIROS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA OAB - GO0036921A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Diante da finalidade da missiva, 

NOMEIA-SE como perito o médico Dr. Odenil Miranda de França, médico 

generalista, inscrito no CRM/MT n. 6846, Telefone: (65) 8100-7713, email: 

denilmiranda@hotmail.com, com endereço na Av. Senador Metelo nº 1630, 

Bairro Goiabeiras, Torre 1, Apartamento 206, Residencial Gardem 

Goiabeiras, Cuiabá, CEP 78.032-175, que servirá escrupulosamente o 

encargo, independentemente de compromisso (art. 466 do Código de 

Processo Civil[1]), devendo apurar o valor efetivamente devido. INTIME-SE 

o Perito nomeado para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 

(cinco) dias. 2 – Após, INTIME-SE a parte autora para o adimplemento dos 

honorários periciais, que deverão ser depositado em juízo no prazo de 10 

(dez) dias após a intimação para tal fim, sob pena de preclusão. 3 – Em 

seguida, INTIME-SE o perito nomeado para informar a data em que iniciará 

a realização dos trabalhos periciais, devendo ser intimadas as partes. 4 – 

INTIMEM-SE as partes acerca do local e da data assinalada para 

realização da perícia, conforme exigência do art. 474 do Código de 

Processo Civil[2], devendo o laudo pericial ser apresentado nos autos no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo 

(art. 465 do CPC[3]). As partes poderão arguir o impedimento ou 

suspeição do perito, indicar assistentes e formular quesitos no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, §1º, incisos I, II e III do CPC. 5 

– As partes, depois de intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do 

perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo 

parecer, conforme disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo 

Civil[4]. 6 – Por fim, remetam-se os autos CONCLUSOS para demais 

deliberações. 7 – CUMPRAM-SE os demais termos do despacho inicial, 

expedindo-se o necessário. Cáceres/MT, 18 de janeiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] Art. 466. O perito cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de 

termo de compromisso. [2] Art. 474. As partes terão ciência da data e do 

local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a 
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produção da prova. [3] Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no 

objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. [4] 

Art. 477 - § 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se 

sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000998-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA TEREZA A. A. DA SILVA EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA OAB - MS7602 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO ALVES GARCIA JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de ordinária ajuizada por ANA 

TEREZA A. A. DA SILVA EIRIELI - ME em face de ADÃO ALVES GARCIA 

JUNIOR, todos qualificados no encarte processual. Com a inicial vieram 

documentos. Decisão inicial indeferindo o pedido de tutela de urgência, 

determinada a citação do réu e designada sessão de conciliação (id. 

3045410). Devidamente citado, o réu apresentou contestação no id. 

4779873, arguindo preliminares. Sessão de conciliação realizada perante 

o CEJUSC dessa comarca, momento em que restou inexitosa a 

composição amigável (id. 4798542). Réplica no id. 5056099. Vieram os 

autos conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se. Decide-se. 

Diante da apresentação de contestação, aliado ao fato de que não houve 

conciliação, não sendo caso de julgamento antecipado do mérito (parcial 

ou total), cumpre a este Juízo deliberar acerca das providências 

preliminares e do saneamento previsto no artigo 357 do Código de 

Processo Civil. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, estando presentes os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS 

PENDENTES No que toca a preliminar de ausência de interesse de agir, 

reputa-se que tal questão se confunde com o mérito da causa, que deve 

ser analisada no momento ulterior após a fase da instrução do feito. Não 

se mostra, portanto, cabível analisar neste momento o direito de a 

requerente utilizar-se de passagem já fornecida ou da pretendida neste 

processo, uma vez que o acertamento desta questão deverá ser feito 

depois de oportunizada a produção probatória. Assim, este Juízo não 

acolhe a preliminar ventilada. Não havendo mais preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos com base na petição inicial e na contestação. 

Nesse quadro, fixa-se como controvertidos os seguintes pontos: A) 

existência ou não do direito de passagem pelo local pretendido; Partindo 

dessas premissas, em que pese tenha havido determinação para 

realização de perícia, evidencia o caso ser desnecessária tal prova. 

Dispõe o CPC: Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou 

avaliação. § 1o O juiz indeferirá a perícia quando: I - a prova do fato não 

depender de conhecimento especial de técnico; II - for desnecessária em 

vista de outras provas produzidas; III - a verificação for impraticável. § 2o 

De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à 

perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o 

ponto controvertido for de menor complexidade. § 3o A prova técnica 

simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista, pelo juiz, 

sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento 

científico ou técnico. § 4o Durante a arguição, o especialista, que deverá 

ter formação acadêmica específica na área objeto de seu depoimento, 

poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons 

e imagens com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa. No 

caso vertente, prova técnica é prescindível uma vez que o que se 

pretende com ela provar - a inviabilidade da utilização da estrada pela 

requerente e seus clientes, condições de trânsito e acesso, que não se 

trata de mero mau estado de conservação, etc. - não depende de 

conhecimentos especiais. Nesse quadro, infere-se que a verificação que 

se pretende por meio de prova pericial é desnecessária, podendo ser 

perfeitamente substituída por uma inspeção judicial ou constatação por 

meio de Oficial de Justiça. Forte nos fundamentos acima expostos, este 

Juízo INDEFERE a produção de prova pericial e, em substituição, determina 

seja feita constatação minuciosa por Oficial de Justiça, de tudo intimando 

as partes para acompanhamento da diligência. Deverá o senhor meirinho 

atestar todas as características da estrada pretendida e da permitida, 

instruindo o auto com fotografias, se possível. Diante do momento 

processual do feito, aliado ao requerimento da parte requerente para a 

colheita de elementos probatórios, revela-se necessária à realização de 

audiência instrutória. Nesse quadro, DESIGNA-SE audiência de instrução e 

julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2018 às 15h30min. INTIMEM-SE 

as partes para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) 

dias, com base nos pontos controvertidos, observando-se a regra do 

ônus probatório disposto no art. 373 do CPC, sob pena de preclusão. Nos 

termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao advogado (a) 

da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser 

realizada através de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo menos de 03 (três) 

dias da audiência agendada a cópia do comprovante da correspondência 

e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa 

providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). 

Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade de 

comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte 

comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, 

caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a 

orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. INTIME-SE 

pessoalmente o réu para comparecimento em audiência, com as 

advertências da pena de confissão para o caso de não comparecimento. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de janeiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002458-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OUROFRIG DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DE SA PEREIRA OAB - MT0005286A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KENIO APARECIDO DINIZ CARVALHO (REQUERIDO)

AGNI BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

ETEL APARECIDO DE CARVALHO (REQUERIDO)

BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1002458-16.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: OUROFRIG DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA REQUERIDO: 

BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, KENIO APARECIDO DINIZ 

CARVALHO, ETEL APARECIDO DE CARVALHO, AGNI BRASIL 

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DECISÃO 1 – A citação por edital 

tem lugar quando a parte a ser citada não for encontrada, devendo ter 

sido esgotados todos os meios razoáveis de sua localização, haja vista 

que essa modalidade de comunicação do executado acerca de 

determinada demanda é medida extrema e que só deve ser utilizada 

quando tentada todas as formas e meios de encontrá-lo pessoalmente a 

fim de viabilizar o exercício da defesa. Não há falar em esgotamento de 

diligências visando à localização da parte executada, sobretudo em razão 

de que na missiva encaminhada para a Comarca de Cuiabá-MT visando a 

citação da parte foi certificado tão somente que os devedores não foram 

encontrados no endereço fornecido (id. 8255859), razão pela qual 

INDEFERE-SE o pedido de id. 8337716. 2 – INTIME-SE o exequente para 

que diligencie no sentido de promover a citação pessoal do executado, 

devendo isto acontecer no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

arquivamento do processo. Sobreleva registrar que o entendimento deste 

Juízo em relação a tais pleitos é no sentido de deferir apenas quando 

houver demonstração pela parte interessada de que foram realizadas 

todas as buscas possíveis e, mesmo assim a informação pretendida não 

foi alcançada. Deve, inclusive, referida parte demonstrar suas diligências 
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em busca das informações – que são de seu único e exclusivo interesse 

– como por exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de 

lojistas, sistemas informatizados, entre outras formas disponíveis. 3 – 

CUMPRA-SE. INTIME-SE. Cáceres/MT, 18 de janeiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003421-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDELICE SILVA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de busca e apreensão ajuizada 

visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o 

inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os 

documentos, dentre eles o contrato de financiamento com garantia 

fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. Despacho 

inicial determinando a emenda a inicial (id. ). Emenda a inicial promovida no 

id. . 1 – Assim, demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE 

liminarmente a medida postulada para o fim de determinar a expedição de 

mandado de busca e apreensão dos bens indicados na inicial, 

depositando-os junto aos representantes legais indicados pelo requerente. 

2 – Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do 

valor correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de 

Justiça, cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 

14/2016 expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. 

INTIME-SE a parte requerente para promover o recolhimento das 

diligências no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo 

por perda superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto 

de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 

485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Cumprido o item 2, executada ou 

não a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, 

contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 

(cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei 

10.931 de 2004). 4 – DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, 

§2º do Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a 

prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma legal, devendo para 

tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, 

inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo necessário. 5 – INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001025-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIO TELES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001025-40.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: LUIZ MARIO TELES DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

DECISÃO 1 – INTIME-SE a parte autora por meio de seu advogado para 

justificar sua ausência perante a audiência de conciliação no CEJUSC, 

declinando especificamente as razões para o não comparecimento, 

acompanhadas da devida comprovação do alegado no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

pressuposto regular de validade e perda superveniente do interesse de 

agir. 2 – Transcorrido o prazo acima sem justificativa, CONCLUSO para 

extinção. 3 – Caso aporte justificativa no prazo concedido, DETERMINA-SE 

que as partes especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, 

justificando expressamente suas respectivas pertinências e razões 

específicas para cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento. 4 – Após o decurso do prazo assinalado, 

CONCLUSO para o saneamento e início da fase instrutória, sem prejuízo 

do julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 18 de janeiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000172-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AROLDO TASSEO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de busca e apreensão visando 

retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o inadimplemento 

das prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os documentos, dentre 

eles o contrato de financiamento com garantia fiduciária, a comprovação 

da mora e a notificação extrajudicial. 1 – Assim, demonstrados os 

requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida postulada para o fim 

de determinar a expedição de mandado de busca e apreensão dos bens 

indicados na inicial, depositando-os junto aos representantes legais 

indicados pelo requerente. 2 – Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do 

mandado ao depósito do valor correspondente às diligências a serem 

promovidas por Oficial de Justiça, cujos parâmetros devem ser os 

estabelecidos na Portaria n. 14/2016 expedida pela Diretoria de Foro da 

Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a parte requerente para promover o 

recolhimento das diligências no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir e 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – 

Cumprido o item 2, executada ou não a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar 

a dívida pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com 

as alterações da Lei 10.931 de 2004). 4 – DEFEREM-SE os benefícios 

constantes do artigo 212, §2º do Código de Processo Civil, bem como, fica 

desde já autorizada a prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma 

legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida 

cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo 

necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 19 de janeiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001885-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JORGE SANTOS DE VASCONCELLOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENICE FARIAS (EXECUTADO)

FRANCISCO DO PRADO E SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001885-41.2017.8.11.0006 EXEQUENTE: 

PAULO JORGE SANTOS DE VASCONCELLOS EXECUTADO: FRANCISCO 

DO PRADO E SILVA JUNIOR, ADENICE FARIAS DECISÃO 1 – Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte devedora foi devidamente citada, porém 

não procedeu ao pagamento integral da dívida. Diante disso, com 

fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o 

pedido do exequente a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias 

conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o 

valor da execução, devendo o processo permanecer em Gabinete até que 

seja processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ. 2 – Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 1, 

DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome do executado por 

meio do sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 

002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição 

de transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 
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parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção. 3 – Sem prejuízo das diligências 

descritas nos itens 1 e 2, em nome do princípio da celeridade e da 

economia processual, o Juízo ainda DETERMINA sejam realizadas buscas 

de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre a 

existência de bens de propriedade da parte executada. Com a juntada das 

informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, este Juízo 

DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de justiça, 

promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições legais de 

acesso ao feito. 4 – Em caso de manifestação da parte exequente, com 

fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do 

CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento para 

que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), 

promova o protesto judicial atinente ao débito no montante descriminado. 5 

– Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, DEFERE-SE 

ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, com esteio no artigo 782, §3º do CPC. 6 – Havendo 

requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de eventuais bens localizados pela parte exequente ou 

indicados pela parte executada, advertindo-se que todas as buscas de 

bens a serem efetuadas pelo Juízo estão sendo deferidas nesta decisão, 

sendo que todas as demais são a cargo do credor. 7 – Havendo 

constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE o executado 

por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as 

providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se que a presente decisão 

determina de pronto a busca de bens em todos os mecanismos colocados 

à disposição do Poder Judiciário, sendo que qualquer reiteração dos 

pedidos importará em arquivamento do processo por inércia do credor e 

falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – Por fim, CONCLUSOS 

para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001885-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JORGE SANTOS DE VASCONCELLOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENICE FARIAS (EXECUTADO)

FRANCISCO DO PRADO E SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001885-41.2017.8.11.0006 EXEQUENTE: 

PAULO JORGE SANTOS DE VASCONCELLOS EXECUTADO: FRANCISCO 

DO PRADO E SILVA JUNIOR, ADENICE FARIAS DECISÃO 1 – Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte devedora foi devidamente citada, porém 

não procedeu ao pagamento integral da dívida. Diante disso, com 

fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o 

pedido do exequente a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias 

conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o 

valor da execução, devendo o processo permanecer em Gabinete até que 

seja processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ. 2 – Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 1, 

DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome do executado por 

meio do sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 

002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição 

de transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção. 3 – Sem prejuízo das diligências 

descritas nos itens 1 e 2, em nome do princípio da celeridade e da 

economia processual, o Juízo ainda DETERMINA sejam realizadas buscas 

de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre a 

existência de bens de propriedade da parte executada. Com a juntada das 

informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, este Juízo 

DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de justiça, 

promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições legais de 

acesso ao feito. 4 – Em caso de manifestação da parte exequente, com 

fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do 

CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento para 

que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), 

promova o protesto judicial atinente ao débito no montante descriminado. 5 

– Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, DEFERE-SE 

ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, com esteio no artigo 782, §3º do CPC. 6 – Havendo 

requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de eventuais bens localizados pela parte exequente ou 

indicados pela parte executada, advertindo-se que todas as buscas de 

bens a serem efetuadas pelo Juízo estão sendo deferidas nesta decisão, 

sendo que todas as demais são a cargo do credor. 7 – Havendo 

constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE o executado 

por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as 

providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se que a presente decisão 

determina de pronto a busca de bens em todos os mecanismos colocados 

à disposição do Poder Judiciário, sendo que qualquer reiteração dos 

pedidos importará em arquivamento do processo por inércia do credor e 

falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – Por fim, CONCLUSOS 

para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007596-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WCV BAR E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO O Novo Código de Processo Civil, regido pela 

Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo contemporâneo, 

trouxe ao sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a 

modificação de algumas normas, em sintonia com a nova ótica 

processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais. 

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil. Por 

sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em 

tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. Feitas 

essas considerações, analisando a pretensão inicial, mesmo que 

fundamentada na norma processual revogada (Lei n. 5.869/73), há 

requerimento incidental de tutela de urgência, consistente no pedido de 

tutela antecipada. O art. 300 do Código de Processo Civil1 disciplina dois 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 

antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de 

dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se 

verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme 

sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil. No caso em 

tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória merece 

acolhimento. Do cotejo do acervo probatório trazido com a inicial, 

sobretudo a ata notarial de id. 10964070, extrai-se que a parte requerente 

demonstrou ter vínculo institucional profissional com a Universidade do 

Estado (UNEMAT), a indicar que aqui vive e trabalha; comprovou ter 

comunicado o fato ocorrido à polícia, conforme BO de id. 10963727, bem 

como provou a titularidade da linha telefônica com o número utilizado pela 

parte requerida em seu sítio eletrônico, havendo elementos a evidenciar a 

probabilidade do direito, Quanto ao perigo de dano, reputa-se que a parte 

autora também demonstrou esse requisito, porquanto a permanência de 

seu número de telefone tal como afirmado poderá ocasionar-lhe ainda 

mais transtornos, o que indica a urgência na tutela pretendida. Dessa 
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forma, verifica-se que a parte autora preencheu os requisitos 

indissociáveis do art. 300 do CPC/2015, notadamente a probabilidade do 

direito reclamado e o perigo de dano, razão pela qual deve a medida ser 

indeferida. 1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo DEFERE o pedido 

de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor 

incidentalmente na exordial, com fundamento no art. 300 do Código de 

Processo Civil, para o fim de determinar que a requerida promova a 

retirada do número de telefone pertencente a requerente de seu sítio 

eletrônico no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). EXPEÇA-SE o necessário com urgência para o 

cumprimento da liminar. 2 – Tratando-se a demanda em destaque de 

direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial 

estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese 

de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do 

Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 3 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 4 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 5 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 8 

– Além disso, com fundamento na teoria dinâmica da prova, prevista no 

art. 373, §1º do CPC, aliado ao que dispõe o artigo 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor, DEFERE-SE a inversão do ônus da prova. 9 – 

Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 10 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 19 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito 1 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000542-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIA SILVA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0014689A (ADVOGADO)

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PDT Pharma Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1000542-44.2016.8.11.0006 

AUTOR: ANISIA SILVA DO NASCIMENTO RÉU: PDT PHARMA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS SENTENÇA I – Relatório 

Trata-se de Ação de obrigação de fazer com pedido de liminar proposta 

por ANISIA SILVA DO NASCIMENTO em face de PDT PHARMA INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, ambos qualificados no 

processo, visando compelir o réu ao fornecimento de medicamento 

necessário para o tratamento contra neoplasia maligna. Com a exordial 

trouxe os documentos. A liminar foi indeferida (id. 1451701). Devidamente 

citado (id. 1692442), o réu deixou transcorrer o prazo sem apresentar 

resposta, consoante certidão de id. 3017076. Vieram os autos conclusos. 

II – Fundamentação Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos 

nestes autos, aliado a todos os documentos que instruem o feito, 

notadamente os exames e receitas médicas, tem-se como desnecessária 

a dilação probatória, razão pela qual revela-se cabível o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. Processo 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Não havendo preliminares ou outras questões prejudiciais a serem 

decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, 

expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX 

da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. De proêmio, forçoso consignar que conquanto não caiba, 

prima facie, ao Poder Judiciário se imiscuir nessa seara, reservada à 

discricionariedade da Administração, porquanto emana da vigente 

Constituição Federal que o postulado do direito social à saúde deve ser 

implementado mediante “políticas sociais e econômicas” (art. 196, CF/88), 

a interferência judicial se mostra pertinente ante a negligência da 

Administração Pública no âmbito das prestações da saúde pública. Isto se 

diz, pois para que haja interferência judicial necessária a ocorrência de 

grave omissão dos poderes responsáveis pela efetivação do serviço de 

saúde, sob pena de incorrer-se em censurável violação do princípio 

constitucional da separação de poderes insculpido no artigo 2º da 

CR/88[1]. Destarte, não há falar atualmente em vedação do Poder 

Judiciário em determinar a implementação de políticas públicas, sobre tudo 

quando vislumbrada a inércia da Administração Pública no âmbito das 

prestações da saúde publica que poderiam salvar vidas – judicialização da 

saúde[2]. Em suma, o Poder Judiciário pode e deve intervir nessa seara 

sempre que presente a omissão inconstitucional do Estado e para garantir 

os direitos fundamentais do cidadão. Com efeito, o direito à saúde é 

essencialmente coletivo (art. 6º da CR/88), transmudando-se em direito 

subjetivo e, dessa forma, apto a ser individualmente pleiteado tão somente 

quando vinculado à possibilidade de violação do direito à vida, este sim, 

direito fundamental individual com primazia sobre todos os outros, nos 

termos do artigo 5º, caput, CF/88 e conforme leciona a mais abalizada 

doutrina e jurisprudência. Partindo dessas premissas, não se pode 

desconsiderar a existência dos protocolos clínicos e diretrizes 

terapêuticas formuladas pelo Estado-Gestor (SUS), contudo, por outro 

lado, imperioso analisar cada caso concreto à luz dos fatos e da situação 

individualizada posta sob julgamento. Em análise detida dos autos, nota-se 

está comprovada nos autos a patologia da autora, porém não restou 

demonstrada a eficácia da substância e de prescrição médica, o que 

afastam a possibilidade de fornecimento da substância. Como bem 

decidido em sede liminar por este Juízo (id. 1451701): “Apesar da 

ausência de estudos clínicos de eficácia e de registro sanitário na agência 

responsável, em abril do corrente ano foi sancionada a Lei 13.269/2016, 

autorizando o uso da fosfoetanolamina sintética por pacientes 

diagnosticados com neoplasia maligna, permitindo, ainda, a produção, 

manufatura, importação, distribuição, prescrição, dispensação e posse da 

fosfoetanolamina sintética, sendo tal permissão conferida para agentes 

regularmente autorizados e licenciados pela autoridade sanitária 

competente. (...) Ocorre que, em recente decisão, a Lei nº 13.269/2016 

teve a sua eficácia suspensa pela Suprema Corte, que concedeu medida 

cautelar na ADI 5501 MC, onde se discute a inconstitucionalidade da 

norma, sendo a referida decisão dotada de eficácia contra todos (erga 

omnes) e efeito vinculante, ou seja, a lei que autorizava o uso e a 

distribuição da substância deixou de ser aplicável até a decisão final da 

Ação Direta e Inconstitucionalidade (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99). 

Portanto, forçoso reconhecer que o deferimento do pedido de tutela de 

urgência equivaleria ao restabelecimento dos efeitos da Lei nº 

13.269/2016, pois foi esta que autorizou o uso, a produção e a distribuição 

da substância fosfoetanolamina sintética, o que, em última análise, 
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importaria em flagrante ofensa e descumprimento da decisão proferida 

pelo STF, que não se admite em razão dos efeitos e vinculante, além da 

reverência/respeito que as instâncias erga omnes inferiores do Poder 

Judiciário devem ter em relação as decisões emanadas das instâncias 

superiores, notadamente quando emanadas do STF. Note-se que a 

situação agora é diametralmente diversa da verificada outrora, quando 

ainda não havia ingressado no ordenamento jurídico pátrio norma primária 

editada pelo Congresso Nacional, regulamentando o uso da substância em 

questão. De fato, com a edição da Lei nº 13.269/2016, não se pode mais 

pretender que as instâncias inferiores do Poder Judiciário continuem 

atuando no sentido de suprir os efeitos da norma suspensa pelo STF, o 

que concretizaria inegável afronta à autoridade das decisões da Corte 

Suprema, eis que atualmente existe lei dispondo sobre o tema, porém 

suspensa por decisão cautelar tomada em controle abstrato de 

constitucionalidade. Sendo assim, não há como acolher o pedido de tutela 

antecipada, na medida em que a suspensão da eficácia da Lei 

13.269/2016, cuja constitucionalidade se discute na Suprema Corte, 

desampara o pleito autoral, não restando demonstrado o fumus boni iuris." 

Abaixo, trecho do voto do Min. Luiz Fux do STF no âmbito da ADI 5501: 

“(...) Agora, o que me chamou mais a atenção, para me contrapor a essa 

visão um pouco mais humana da solução da questão, foi o fato de que a 

própria ANVISA , além de assentar a inexistência de todo e qualquer 

registro, alerta que todos os tipos de tratamento devem ser 

fundamentados em resultados de estudos cientificamente comprovados. É 

a palavra do órgão que encontra legitimação constitucional na voz e na 

pena dos Membros do Supremo Tribunal Federal. Mas não é só. Ela vai 

adiante e destaca o seguinte, e talvez aí realmente destrua essa visão 

mais romântica dessa esperança que pode haver, e que me chamou a 

atenção. Diz o parecer da ANVISA : "É importante lembrar que o uso da 

fosfoetanolamina," - isso que é grave - "pode favorecer o abandono de 

tratamentos prescritos pela medicina tradicional, os quais podem 

beneficiar ou curar a doença." Dessa forma, constata-se que embora a 

autora tenha comprovado serem verossímeis as alegações relacionadas à 

patologia, não restou demonstrado a imperiosa necessidade da 

concessão do tratamento, visto que não há qualquer demonstração de 

que a prestação de saúde solicitada tem eficácia comprovada, aliado ao 

fato de que o medicamento não foi previamente aprovado pela agência 

reguladora competente. Diante disso, à vista do que foi decidido pela 

Suprema Corte, não deve o réu ser compelido ao fornecimento da 

substância. Sob outro aspecto e em acréscimo, não há nos autos 

qualquer documento apto a demonstrar que houve negativa estatal ou da 

ré em relação ao medicamento ou indicativo nesse sentido. Sobreleva 

anotar que o entendimento deste Juízo é no sentido de que só cabe 

intervenção do Poder Judiciário nesta seara quando a prestação de saúde 

– essencialmente coletiva – conecta-se com o direito à vida – 

essencialmente individual (risco de morte, perda de algum membro, sentido 

ou função), pois apenas nessas circunstâncias o direito à saúde deixaria 

de ser eminentemente coletivo para se tornar um direito individual exigível 

judicialmente (justiciável), visto que implicaria risco à vida humana. Nesse 

sentido: RECURSO ESPECIAL. MEDICAMENTO ESPECÍFICO. RISCO DE 

MORTE. NÃO FORNECIMENTO PELO ESTADO. BLOQUEIO DE VALORES 

NECESSÁRIOS À AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 461, § 5º, DO CPC. 

PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Recurso especial interposto por Karem 

Patrícia Maia Gomes, pelas letras a e c da permissão constitucional contra 

acórdão proferido em sede de agravo de instrumento e assim ementado 

(fl. 107): "AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTO 

EXCEPCIONAIS. DIABETES TIPO 1. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES 

INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INTERLOCUTÓRIA CORRETA. 

POSICIONAMENTO RESSALVADO. IMPOSSIBILIDADE. DO BLOQUEIO DE 

VALORES. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO NÃO-CONCEDIDO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO." Os fundamentos recursais indicam, em 

síntese, que: a) o acórdão infringiu o artigo 461, §§ 4º e 5º ao entender 

inaplicável à Fazenda Pública o depósito ou o seqüestro das verbas para 

cobrir os valores necessários ao fornecimento dos medicamentos 

necessários à saúde da recorrente; b) a impenhorabilidade dos bens 

públicos deve ser mitigada devendo ser imposta a medida coercitiva 

pleiteada pela recorrente ao recorrido para que este cumpra obrigação de 

fazer determinada pelo Juízo; c) o Superior Tribunal Justiça tem 

posicionamento formado no sentido da possibilidade de se proceder ao 

bloqueio de contas públicas para o cumprimento de determinação judicial 

de fornecimento de medicamento necessário no tratamento de moléstias 

graves. Contra-razões pelo desprovimento do recurso. 2. Em situações 

reconhecidamente excepcionais, tais como a que se refere ao urgente 

fornecimento de medicação, sob risco de perecimento da própria vida, a 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é reiterada no sentido do 

cabimento do bloqueio de valores diretamente na conta corrente do Ente 

Público. No caso particular, os autos noticiam que, não obstante a 

determinação judicial, o Estado do Rio Grande do Sul não forneceu os 

medicamentos, encontrando-se a recorrente, desde agosto de 2005, sem 

receber o tratamento e em sério risco de morte, sem obter do Estado 

sequer a insulina comum, motivo pelo qual postulou o bloqueio dos valores 

necessários à sua aquisição por seis meses, o que lhe foi indeferido, 

propiciando a interposição de agravo de instrumento com pedido de efeito 

suspensivo, o qual, também, foi denegado, sendo, no mérito, desprovido o 

recurso. 3. Com efeito, o art. 461, § 5º, do CPC, ao referir que o juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento da parte, para a efetivação da tutela 

específica ou para obtenção do resultado prático equivalente, “determinar 

as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de 

atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas ou cousas, 

desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário 

com requisição de força policial”, apenas previu algumas medidas cabíveis 

na espécie, não sendo, contudo, taxativa a sua enumeração. De tal 

maneira, é permitido ao julgador, à vista das circunstâncias do caso 

apreciado, buscar o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela 

almejada, tendo em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão 

legal de todas as hipóteses fáticas. É possível, pois, em casos como o 

presente, o bloqueio de contas públicas. 4. Recurso provido para 

determinar o bloqueio dos valores, na conta do recorrido, e sua imediata 

liberação para que a recorrente possa adquirir a medicação de que 

necessita. (STJ - REsp: 890441 RS 2006/0211512-4, Relator: Ministro 

JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 13/03/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJ 02.04.2007 p. 257

 LEXSTJ vol. 213 p. 242) Logo, inexistente demonstração robusta de que o 

tratamento pleiteado possui eficácia comprovada, tem-se que a pretensão 

não merece acolhimento. III – Dispositivo Forte nos fundamentos expostos, 

este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por 

consequência, extingue o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 196 e seguintes da CF/88 e nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC. Isenta a parte autora das custas e despesas 

processuais, bem como de honorários advocatícios. Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 08 de janeiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] (STF – ADPF n. 45 – Rel. Min. 

Celso de Melo). [2] Conferir obra de minha autoria: “A Judicialização do 

direito à saúde: a tensão entre o mínimo existencial e a reserva do 

possível na busca pela preservação da dignidade da pessoa humana”, 

Juruá Editora: 2011.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000319-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE APARECIDA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1000319-91.2016.8.11.0006 

AUTOR: LUCIENE APARECIDA RIBEIRO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. SENTENÇA I – Relatório Trata-se 

de ação cobrança de seguro DPVAT ajuizada por LUCIENE APARECIDA 

RIBEIRO em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A, 

ambos qualificados nos autos. Sustenta que foi vítima de acidente de 

trânsito no dia 17/11/2015 que lhe acarretou lesões graves, 

ocasionando-lhe a redução da capacidade de exercer sua profissão, 

manicure/cabelereira. Requer a condenação da ré ao pagamento da 

complementação do seguro no percentual de 70% (setenta por cento), 

custas e honorários advocatícios. Com a inicial vieram diversos 

documentos. Despacho inicial (1396796) concedendo os benefícios da 
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justiça gratuita e determinando a citação da ré. Regularmente citada, a ré 

apresentou contestação no id. 1501302 argumentando, em preliminar, a 

falta de interesse de agir e, no mérito, sustenta a improcedência do 

pedido. As partes compareceram na audiência de conciliação designada, 

porém não houve acordo (id. 1650448). Realizados alguns atos 

processuais, foi acostada o Laudo pericial unilateral no id. 1647740. 

Réplica no id. 1676987. Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação 

Não havendo preliminares e outras questões prejudiciais a serem 

decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, 

expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX 

da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. DA PRELIMINAR No que se refere à questão preliminar 

aduzida, extrai-se que a mesma se confunde com o mérito, eis que a parte 

ré limita-se a sustentar a ausência de interesse de agir em razão da 

satisfação da indenização na esfera administrativa. Isto se afirma, 

porquanto o fato de ter havido à época da concessão administrativa do 

benefício a constatação de invalidez parcial, conforme expõe, não impede 

a parte de pleitear a complementação, sobretudo quando reputa esta 

cabível. Portanto, por fundir-se com a questão de fundo da demanda, a 

preliminar deve ser rechaçada. DO MÉRITO No caso em tela, verifica-se 

que a questão central refere-se no pedido de complementação de seguro 

obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de 

trânsito causado por veículo de via terrestre o qual resultou a autora lesão 

corporal incapacitante. O seguro obrigatório de danos pessoais causados 

por veículos automotores está previsto na Lei n. 6.194/74, que predispõe 

pagamento de indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica. O 

disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma prevê que a 

indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente, senão vejamos: 

Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (...) II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - 

no caso de invalidez permanente No caso em destaque, a documentação 

trazida juntamente com a petição inicial, aliada a concessão parcial do 

benefício na esfera administrativa, concluiu que há nexo de causalidade 

entre as sequelas observadas e o acidente de trânsito ocorrido no dia 

17.11.2015. De mesmo modo, corroborando os documentos médicos, o 

laudo médico de id. 1647740 foi categórico em afirmar que a lesão da 

autora foi proveniente de acidente automobilístico, apontando, ainda, que a 

região acometida é o tornozelo esquerdo, a mesma indicada nos 

documentos médicos apresentados pela autora. Deste modo, não há que 

se falar em ausência de nexo causal, restando corroborado pelas provas 

acostadas nos autos. Além dos documentos médicos que evidenciam as 

lesões sofridas, a avaliação médica realizada atestou que a parte autora 

foi acometida por redução de força e mobilidade do tornozelo esquerdo, 

ocasionando lesão parcial incompleta, gerando dano anatômico e/ou 

funcional definitivo com proporção de 75% (intensa) e comprometimento 

de força do membro. Aduzindo que o aludido exame é realizado por 

profissional capacitado na área médica, não havendo nada que desabone 

o referido trabalho para que não possa servir de prova nos autos, tem-se 

que o laudo médico é prova forte, aliado às demais, para demonstrar que o 

requerente esta acometido por invalidez parcial e incompleta, porém, 

permanente. Deste modo, apesar de não estar ligado apenas à prova 

pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é essencial, e 

demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou seja, foi 

satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de indenização 

referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser recebido 

submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela expõe os 

percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado a 

serem considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório 

decorrente de invalidez permanente parcial. III – Dispositivo Diante do 

exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido constante da inicial 

para condenar a ré ao pagamento da complementação de indenização de 

Seguro DPVAT na forma postulada na inicial, deduzida a quantia paga, 

sobre a qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

data de citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, 

com espeque no artigo 3º da Lei n. 6.194/74. CONDENA-SE a seguradora 

ré ao pagamento das custas e despesas do processo e de honorários 

advocatícios ao procurador do requerente correspondente a 15% sobre o 

valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º do CPC. Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com a resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do CPC. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 08 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000573-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCA DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1000573-64.2016.8.11.0006 

AUTOR: ANA FRANCA DA SILVA SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SENTENÇA I – Relatório Trata-se de 

ação cobrança de seguro DPVAT ajuizada por ANA FRANÇA DA SILVA 

SANTOS em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT 

S/A, ambos qualificados nos autos. Sustenta que foi vítima de acidente de 

trânsito no dia 17/08/2015 que lhe acarretou lesões graves, 

ocasionando-lhe limitação de movimentos e significativa redução da 

capacidade laboral em razão da perda de função do membro, consoante 

alega. Requer a condenação da ré ao pagamento da complementação do 

seguro. Com a inicial vieram diversos documentos. Despacho inicial 

(1458403) concedendo os benefícios da justiça gratuita e determinando a 

citação da ré. Regularmente citada, a ré apresentou contestação no id. 

1609376 argumentando, em preliminar, a necessidade de alteração do polo 

passivo, a inépcia da inicial devido a ausência de pedido específico quanto 

ao valor da indenização e a irregularidade de representação ante a 

ausência de procuração assinada pela parte autora e, no mérito, sustenta 

a improcedência do pedido. As partes compareceram na audiência de 

conciliação designada, porém não houve acordo (id. 1651879). Realizados 

alguns atos processuais, foi juntado o Laudo pericial unilateral no id. 

1647568. Réplica no id. 1676024 e impugnação ao laudo pericial no id. 

1676121. Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação Não havendo 

preliminares e outras questões prejudiciais a serem decididas no 

processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se 

as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da 

Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. DAS PRELIMINARES Quanto à necessidade de alteração do 

polo passivo para o fim de constar que a parte ré é SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., não há controvérsia, de 

modo que tal pleito se acolhe, determinando-se a retificação do registro de 

autuação do processo no sistema PJE. Em relação à preliminar de 

irregularidade de representação por ausência de assinatura de 

procuração, evidencia-se que com a implantação do processo eletrônico, 

os documentos são dotados de veracidade, ao menos que a parte 

contrária os impugne especificamente, inquinando-os de falsidade, o que 

não é o caso. Desse modo, rejeita-se tal preliminar. No que se refere à 

preliminar de inépcia aduzida, extrai-se que haver razão à parte ré, 

porquanto a parte autora não evidenciou qual seria o valor da indenização 

pleiteado, limitando-se a postular a complementação do seguro. Todavia, 

considerando que a perícia elaborada concluiu pelo mesmo percentual de 

incapacidade já aferido na esfera administrativa, bem como a preferência 

pelo julgamento do mérito, este Juízo reputa por afastar tal preliminar para 

adentrar no cerne da questão para o fim de julgá-la improcedente, 

conforme a seguir exposto. DO MÉRITO No caso em tela, verifica-se que a 

questão central refere-se no pedido de complementação de seguro 

obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de 

trânsito causado por veículo de via terrestre o qual resultou a autora lesão 

corporal incapacitante. O seguro obrigatório de danos pessoais causados 

por veículos automotores está previsto na Lei n. 6.194/74, que predispõe 

pagamento de indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica. O 

disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma prevê que a 
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indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente, senão vejamos: 

Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (...) II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - 

no caso de invalidez permanente No caso em destaque, a documentação 

trazida juntamente com a petição inicial, aliada a concessão parcial do 

benefício na esfera administrativa, concluiu que há nexo de causalidade 

entre as sequelas observadas e o acidente de trânsito ocorrido no dia 

17.08.2015. De mesmo modo, corroborando os documentos médicos, o 

laudo médico de id. 1647568 foi categórico em afirmar que a lesão da 

autora foi proveniente de acidente automobilístico, apontando, ainda, que a 

região acometida é a perna esquerda, a mesma indicada nos documentos 

médicos apresentados pela autora. Deste modo, não há que se falar em 

ausência de nexo causal, restando corroborado pelas provas acostadas 

nos autos. Além dos documentos médicos que evidenciam as lesões 

sofridas, a avaliação médica realizada atestou que a parte autora foi 

acometida por redução de força e mobilidade do tornozelo esquerdo, 

ocasionando lesão parcial incompleta, gerando dano anatômico e/ou 

funcional definitivo com proporção de 10% (residual). Aduzindo que o 

aludido exame é realizado por profissional capacitado na área médica, não 

havendo nada que desabone o referido trabalho para que não possa 

servir de prova nos autos, tem-se que o laudo médico é prova forte, aliado 

às demais, para demonstrar que o requerente esta acometida por redução 

de mobilidade parcial e incompleta. Deste modo, apesar de não estar ligado 

apenas à prova pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é 

essencial, e demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou 

seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de 

indenização referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser 

recebido submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela 

expõe os percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro 

lesado a serem considerados na fixação da indenização de seguro 

obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. Assim, como já 

recebeu administrativamente o percentual correspondente ao postulado, 

nada resta ao autor. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por conseguinte, extingue o 

processo com a resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC. Com 

supedâneo no princípio da causalidade, CONDENA-SE a autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários sucumbenciais no equivalente a 10% sobre o valor atualizado 

da causa, conforme o art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Todavia, 

SUSPENDE-SE a exigibilidade da verba de sucumbência acima, nos termos 

do art. 98, §3º do CPC. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 08 

de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007342-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA KLEIN BISINELLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de busca e apreensão na 

qual, realizados alguns atos processuais, a parte requerente manifestou 

nos autos requerendo a desistência da demanda. Forte em tais razões e 

em vista do princípio da disponibilidade, HOMOLOGA-SE por sentença, 

para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência 

formulado pela parte autora e, por conseguinte, extingue-se o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. Caso haja 

pedido de desentranhamento de documentos, desde já este Juízo DEFERE, 

ressaltando que seja procedida a sua entrega ao procurador da parte ou 

pessoa devidamente autorizada. Caso haja pedido, DEFERE-SE ainda o 

requerimento de desbloqueio do veículo junto ao CIRETRAN e DETRAN por 

meio de ofício ou sistema RENAJUD. Custas pela parte requerente. 

EXPEÇA-SE o necessário. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as anotações e baixas necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 08 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000348-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1000348-44.2016.8.11.0006 

AUTOR: MAURICIO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. SENTENÇA I – Relatório Trata-se 

de ação cobrança de seguro DPVAT ajuizada por MAURÍCIO DA SILVA em 

face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A, ambos 

qualificados nos autos. Sustenta que foi vítima de acidente de trânsito no 

dia 27.06.2015 que lhe acarretou lesões na perna direita. Requer a 

condenação da ré ao pagamento da complementação do seguro no 

percentual de 100% (setenta por cento), custas e honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram diversos documentos. Despacho inicial 

(1410367) concedendo os benefícios da justiça gratuita e determinando a 

citação da ré. Regularmente citada, a ré apresentou contestação no id. 

1580888 argumentando, em preliminar, a ausência de interesse de agir 

devido a concessão administrativa da indenização e inépcia da petição 

inicial ante a ausência de pedido específico e, no mérito, sustenta a 

improcedência do pedido. As partes compareceram na audiência de 

conciliação designada, porém não houve acordo (id. 1645992). Realizados 

alguns atos processuais, foi acostada o Laudo pericial unilateral no id. 

1647772. Réplica no id. 1678424. As partes manifestaram-se quanto ao 

exame promovido junto à parte autora. Vieram os autos conclusos. II – 

Fundamentação Não havendo preliminares e outras questões prejudiciais 

a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da 

demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 

93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do 

novel Código de Processo Civil. DA PRELIMINAR No que se refere à 

questão preliminar aduzida de ausência de interesse de agir em razão da 

satisfação da indenização na esfera administrativa, sob o argumento que 

teria ocorrido o pagamento da indenização na via administrativa que, no 

entendimento da ré deu plena, irrevogável e irretratável quitação à 

indenização, tem-se que não demanda acolhimento. Com efeito, o 

pagamento realizado não implica renúncia ao direito de pleitear a diferença 

de valor a que tem direito o beneficiário. O pagamento comprova, tão 

somente, que o Autor recebeu a importância ali referida. Qualquer 

renúncia ao recebimento de outros valores deveria ser expressa, e, ainda 

assim, não se tornaria plenamente imutável, dependendo do contexto em 

que fosse questionada. No presente caso, não houve qualquer renúncia 

pela parte Autora de eventuais créditos remanescentes. Aliás, ressalta-se 

que o erro administrativo, porventura existente, cujo questionamento pode 

vir a ser levantado, não gera coisa julgada. Portanto, a preliminar deve ser 

rechaçada. Quanto à preliminar de inépcia da inicial, também não merece 

guarida porquanto o autor é claro ao postular a concessão do percentual 

de 100% (cem por cento) referente a invalidez que afirma ter sofrido, 

razão pela qual este Juízo a rejeita. DO MÉRITO No caso em tela, 

verifica-se que a questão central refere-se no pedido de complementação 

de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em decorrência de 

acidente de trânsito causado por veículo de via terrestre o qual resultou a 

autora lesão corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 

6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

(DPVAT), que visa indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de 

acidentes de trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via 

terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o 

condutor do próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de 

seguro, Cavalieri leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de 

dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de responsabilidade civil para 

os proprietários de veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso 
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direito positivo mais uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 

8.441, de 13 de julho de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, 

tornando a indenização mais abrangente. Os riscos acarretados pela 

circulação de veículos são tão grandes e tão extensos que o legislador, 

em boa hora, estabeleceu esse tipo de seguro para garantir uma 

indenização mínima às vítimas de acidente de veículos, mesmo que não 

haja culpa do motorista atropelador. Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 

6.194/74, esse seguro deixou de se caracterizar como seguro de 

responsabilidade civil do proprietário para se transformar num seguro 

social em que o segurado é indeterminado, só se tornando conhecido 

quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando assumir a posição de 

vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o recebimento da 

indenização pretendido pela Autora é necessário que a vítima decorrente 

de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez permanente total ou 

parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo tais sequelas, 

impossível o reconhecimento do direito à indenização securitária pleiteada. 

Como sobredito, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores está previsto na Lei n. 6.194/74, que predispõe 

pagamento de indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica. O 

disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma prevê que a 

indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: Art. 3o Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, concluiu que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido no dia 27.06.2015. De 

mesmo modo, corroborando os documentos médicos, o laudo médico de 

id. 1647772 foi categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi 

proveniente de acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região 

acometida é o tornozelo direito, a mesma indicada nos documentos 

médicos apresentados pela autora. Deste modo, não há que se falar em 

ausência de nexo causal, restando corroborado pelas provas acostadas 

nos autos. Além dos documentos médicos que evidenciam as lesões 

sofridas, a avaliação médica realizada atestou que a parte autora foi 

acometida por redução de força e mobilidade do tornozelo direito, 

ocasionando lesão parcial incompleta, gerando dano anatômico e/ou 

funcional definitivo com proporção de 75% (intensa) e comprometimento 

de força do membro. Aduzindo que o aludido exame é realizado por 

profissional capacitado na área médica, não havendo nada que desabone 

o referido trabalho para que não possa servir de prova nos autos, tem-se 

que o laudo médico é prova forte, aliado às demais, para demonstrar que o 

requerente esta acometido por invalidez parcial e incompleta, porém, 

permanente. Deste modo, apesar de não estar ligado apenas à prova 

pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é essencial, e 

demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou seja, foi 

satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de indenização 

referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser recebido 

submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela expõe os 

percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado a 

serem considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório 

decorrente de invalidez permanente parcial. III – Dispositivo Diante do 

exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

constante da inicial para condenar a ré ao pagamento da complementação 

de indenização de Seguro DPVAT a ser feita, deduzida a quantia paga, 

nos exatos termos da manifestação aportada no id. 1674008 e sobre a 

qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data de 

citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, com 

espeque no artigo 3º da Lei n. 6.194/74. CONDENA-SE a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas do processo e de honorários 

advocatícios ao procurador do requerente correspondente a 15% sobre o 

valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º do CPC. Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com a resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do CPC. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 09 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito
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Processo Número: 1000093-86.2016.8.11.0006
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1000093-86.2016.8.11.0006 

AUTOR: MATHEUS FRANCA GONCALVES RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. SENTENÇA I – Relatório 

Trata-se de ação cobrança de seguro DPVAT ajuizada por MATHEUS 

FRANÇA GONÇALVES em face da SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DPVAT S/A, ambos qualificados nos autos. Sustenta que 

foi vítima de acidente de trânsito no dia 09.07.2015 que lhe acarretou 

lesões no punho, joelho e braços. Requer a condenação da ré ao 

pagamento da complementação do seguro no percentual de 70% (setenta 

por cento), custas e honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

diversos documentos. Despacho inicial (1396891) concedendo os 

benefícios da justiça gratuita e determinando a citação da ré. 

Regularmente citada, a ré apresentou contestação no id. 1486335 

argumentando, em preliminar, a ausência de interesse de agir devido a 

concessão administrativa da indenização e ausência de pressuposto de 

constituição válida do processo e, no mérito, sustenta a improcedência do 

pedido. As partes compareceram na audiência de conciliação designada, 

porém não houve acordo (id. 1646023). Realizados alguns atos 

processuais, foi acostada o Laudo pericial unilateral no id. 1647591. 

Réplica no id. 1696370. As partes manifestaram-se quanto ao exame 

promovido junto à parte autora. Vieram os autos conclusos. II – 

Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Considerando que os elementos 

necessários à formação da convicção deste juízo encontram-se coligidos 

aos autos, verifica-se que a demanda se encontra apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso II, do CPC. DAS 

PRELIMINARES No que se refere à questão preliminar aduzida de ausência 

de interesse de agir em razão da satisfação da indenização na esfera 

administrativa, sob o argumento que teria ocorrido o pagamento da 

indenização na via administrativa que, no entendimento da ré deu plena, 

irrevogável e irretratável quitação à indenização, tem-se que não demanda 

acolhimento. Com efeito, o pagamento realizado não implica renúncia ao 

direito de pleitear a diferença de valor a que tem direito o beneficiário. O 

pagamento comprova, tão somente, que o Autor recebeu a importância ali 

referida. Qualquer renúncia ao recebimento de outros valores deveria ser 

expressa, e, ainda assim, não se tornaria plenamente imutável, 

dependendo do contexto em que fosse questionada. No presente caso, 

não houve qualquer renúncia pela parte Autora de eventuais créditos 

remanescentes. Aliás, ressalta-se que o erro administrativo, porventura 

existente, cujo questionamento pode vir a ser levantado, não gera coisa 

julgada. Portanto, a preliminar deve ser rechaçada. Quanto à preliminar de 

ausência de pressuposto regular do processo consubstanciado na 

ausência de comprovante de residência em nome do autor, tem-se que tal 

questão encontra-se superada conjunto probatório juntado no processo, 

bem como pelo fato do acidente ter aqui ocorrido, razão pela qual este 

Juízo a rejeita. DO MÉRITO No caso em tela, verifica-se que a questão 

central refere-se no pedido de complementação de seguro obrigatório de 

danos pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito 

causado por veículo de via terrestre o qual resultou a autora lesão 

corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), que visa 

indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via terrestre, seja por 

terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri 

leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o 
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seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de 

veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais 

uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho 

de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendido pela Autora é necessário que a 

vítima decorrente de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez 

permanente total ou parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo 

tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à indenização 

securitária pleiteada. Como sobredito, o seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei n. 

6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do seguro 

obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma 

prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: Art. 3o Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, concluiu que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 1647591 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o 

punho esquerdo, a mesma indicada nos documentos médicos 

apresentados pela autora. Deste modo, não há que se falar em ausência 

de nexo causal, restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. 

Além dos documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a 

avaliação médica realizada atestou que a parte autora foi acometida por 

redução de força e mobilidade do punho esquerdo, ocasionando lesão 

parcial incompleta, gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo com 

proporção de 50% (média) e comprometimento de força do membro. 

Aduzindo que o aludido exame é realizado por profissional capacitado na 

área médica, não havendo nada que desabone o referido trabalho para 

que não possa servir de prova nos autos, tem-se que o laudo médico é 

prova forte, aliado às demais, para demonstrar que o requerente esta 

acometido por invalidez parcial e incompleta, porém, permanente. Deste 

modo, apesar de não estar ligado apenas à prova pericial, no caso dos 

autos, vislumbra-se que ela é essencial, e demonstra, de maneira clara, o 

grau e a lesão do autor, ou seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. Pois 

bem, em se tratando de indenização referente ao seguro DPVAT, a 

quantificação do valor a ser recebido submete-se à situação adequada a 

cada caso. A referida tabela expõe os percentuais sobre a importância 

segurada por órgão ou membro lesado a serem considerados na fixação 

da indenização de seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente 

parcial. Como no caso do Autor houve a perda parcial média, com 

repercussão de 50% (vinte cinco por cento), o valor indenizatório deve 

obedecer ao seguinte cálculo: 13.500 – 25% = 3375/100 = 33,75 x 50 % 

(grau de lesão da Autora) = R$ 1.687,50 (Um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos). Assim, como o Requerente já recebeu 

administrativamente o valor supracitado (R$ 1.687, 50 – um mil seiscentos 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), não há valor remanescente 

pendente de pagamento, razão pela qual a improcedência do pedido 

veiculado na inicial é medida de rigor. III – Dispositivo Diante do exposto, 

este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por conseguinte, 

extingue o processo com a resolução do mérito nos termos do art. 487, I 

do CPC. Com supedâneo no princípio da causalidade, CONDENA-SE a 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários sucumbenciais no equivalente a 10% sobre o valor atualizado 

da causa, conforme o art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Todavia, 

SUSPENDE-SE a exigibilidade da verba de sucumbência acima, nos termos 

do art. 98, §3º do CPC. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 09 

de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000491-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONILSA PINTO DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1000491-33.2016.8.11.0006 

AUTOR: CLEONILSA PINTO DE MIRANDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SENTENÇA I – Relatório Trata-se de 

ação cobrança de seguro DPVAT ajuizada por CLEONILZA PINTO DE 

MIRANDA em face da PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos 

qualificados nos autos. Sustenta que foi vítima de acidente de trânsito no 

dia 11.01.2016 que lhe acarretou lesões. Requer a condenação da ré ao 

pagamento da complementação do seguro no percentual de 100% (cem 

por cento) em razão da debilidade, custas e honorários advocatícios. Com 

a inicial vieram diversos documentos. Despacho inicial (1454919) 

concedendo os benefícios da justiça gratuita e determinando a citação da 

ré. Regularmente citada, a ré apresentou contestação no id. 1643705 

argumentando, em preliminar, a necessidade de alteração do polo passivo 

e, no mérito, sustenta a improcedência do pedido. As partes 

compareceram na audiência de conciliação designada, porém não houve 

acordo (id. 1645266). Realizados alguns atos processuais, foi acostada o 

Laudo pericial unilateral no id. 1647412. Réplica no id. 1657771. Vieram os 

autos conclusos. II – Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste juízo 

encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a demanda se encontra 

apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso II, do 

CPC. DA PRELIMINAR Quanto à necessidade de alteração do polo passivo 

para o fim de constar que a parte ré é SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., não há controvérsia, de modo 

que tal pleito se acolhe, determinando-se a retificação do registro de 

autuação do processo no sistema PJE. DO MÉRITO Não havendo mais 

preliminares ou questões prejudiciais a serem decididas no processo, 

mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões 

do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal 

de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil. No caso 

em tela, verifica-se que a questão central refere-se no pedido de 

complementação de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em 

decorrência de acidente de trânsito causado por veículo de via terrestre o 

qual resultou a autora lesão corporal incapacitante. O pleito exordial 

apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais (DPVAT), que visa indenizar todas as pessoas que se 

tornaram vítimas de acidentes de trânsito, ocasionado por veículos que 

circulam em via terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, ainda que a 

vítima venha a ser o condutor do próprio veículo sinistrado. Acerca dessa 

modalidade de seguro, Cavalieri leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, 

de 19 de dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de responsabilidade 

civil para os proprietários de veículos automotores – DPVAT -, introduziu 

em nosso direito positivo mais uma hipótese de responsabilidade objetiva. 

A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 

6.194/74, tornando a indenização mais abrangente. Os riscos acarretados 

pela circulação de veículos são tão grandes e tão extensos que o 

legislador, em boa hora, estabeleceu esse tipo de seguro para garantir 

uma indenização mínima às vítimas de acidente de veículos, mesmo que 

não haja culpa do motorista atropelador. Pode-se dizer que, a partir da Lei 

n. 6.194/74, esse seguro deixou de se caracterizar como seguro de 

responsabilidade civil do proprietário para se transformar num seguro 

social em que o segurado é indeterminado, só se tornando conhecido 

quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando assumir a posição de 
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vítima de um acidente automobilístico”. Com efeito, para o recebimento da 

indenização pretendido pela Autora é necessário que a vítima decorrente 

de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez permanente total ou 

parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo tais sequelas, 

impossível o reconhecimento do direito à indenização securitária pleiteada. 

Como sobredito, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores está previsto na Lei n. 6.194/74, que predispõe 

pagamento de indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica. O 

disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma prevê que a 

indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: Art. 3o Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, sobretudo o boletim de ocorrência encartado e 

demais documentos médicos, demonstram a existência do nexo de 

causalidade entre as sequelas observadas e o acidente de trânsito 

ocorrido no dia 11.01.2016. De mesmo modo, corroborando os 

documentos médicos, o laudo médico também corrobora com o fato da 

lesão da parte autora ter sido proveniente de acidente automobilístico, 

apontando, ainda, que a região acometida é a coluna vertebral – segmento 

lombar, a mesma indicada nos documentos médicos apresentados pela 

autora. Logo, não há falar em ausência de nexo causal, restando 

corroborado pelas provas acostadas nos autos. Aduzindo que o aludido 

exame é realizado por profissional capacitado na área médica, não 

havendo nada que desabone o referido trabalho para que não possa 

servir de prova nos autos, tem-se que o laudo médico é prova forte, aliado 

às demais, para demonstrar que o requerente esta acometido por invalidez 

parcial e incompleta, porém, permanente. valor a ser recebido submete-se 

à situação adequada a cada caso. A referida tabela expõe os percentuais 

sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado a serem 

considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório decorrente 

de invalidez permanente parcial. Partindo dessas premissas, como no 

caso do autor houve a perda parcial incompleta, com repercussão de 

50%, o valor indenizatório in casu deve obedecer ao seguinte cálculo: R$ 

13.500,00 - 25% = 3375/ 100 = 33,75 x 50 %, que culmina no montante 

indenizatório de R$1.687,50 (Um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Assim, o valor da indenização que faz jus o Autor é 

de R$1.687,50 (Um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), que devem ser corrigidos a partir do evento danoso (segundo 

entendimento do STJ), e acrescidos de juros de mora (1%) a partir da 

citação. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial condenando a 

ré ao pagamento de indenização referente ao seguro DPVAT ao autor, no 

valor de R$ 1.687,50 (Um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da data de citação e correção monetária pelo INPC a partir da data 

do sinistro, com espeque no artigo 3º da Lei n. 6.194/74. Existindo 

sucumbência recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito frente à 

condenação, fica o Autor condenado a 82,15% sobre o valor das custas 

e despesas processuais. Já a parte Requerida, fica condenada ao 

pagamento na proporção de 17,85% do valor devido. No que tange aos 

honorários, ficam arbitrados no valor total em 15 % sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Sobre o valor resultante, 

fica o Autor condenado ao pagamento de 82,15% do valor arbitrado. Já a 

parte Requerida fica condenada ao pagamento dos honorários em prol do 

Advogado do Autor no percentual de 17,85% do valor arbitrado. Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com a resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do CPC. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 09 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO SILVA FERRON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1000308-62.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: DANILO SILVA 

FERRON SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação de busca e apreensão 

em que a empresa requerente alega, em síntese, que o requerido firmou 

contrato de financiamento junto à instituição financeira para aquisição de 

um veículo, cujo bem ficou vinculado por alienação fiduciária em garantia 

de contrato de financiamento. Aduz que a parte requerida tornou-se 

inadimplente deixando de efetuar o pagamento das prestações. Requer a 

busca e apreensão do bem, a citação da parte requerida para apresentar 

contestação, bem como que seja consolidado na posse do mesmo. Com a 

inicial vieram os documentos. Liminar concedida, determinando-se a 

expedição de mandado de busca e apreensão do veículo. Cumprimento da 

liminar e citação da parte requerida (id. ). Mesmo devidamente citado, a 

parte requerida deixou transcorrer o prazo sem purgar a mora ou 

apresentar resposta. Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação Com 

efeito, a requerente afirma que o requerido deixou de efetuar o pagamento 

das parcelas do financiamento do bem alienado fiduciariamente. Frise-se 

que, embora a parte requerida tenha sido regularmente citada e intimada 

da busca e apreensão do bem, deixou transcorrer o prazo sem purgar a 

mora ou apresentar resposta. Sendo assim, não havendo contestação do 

requerido nos autos, a aplicação dos efeitos da revelia é medida que se 

impõe. No caso, além da ausência de contestação que impõe a presunção 

de veracidade dos fatos alegados pela parte requerente, como alhures já 

mencionado, a sua pretensão é corroborada pela plausibilidade do direito 

substancial invocado, evidenciado pelos documentos que instruíram a 

petição inicial, mormente pela cédula de crédito bancário, a nota fiscal do 

bem e a notificação extrajudicial, demonstrando a mora do requerido. 

Logo, em atenção ao que dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, o 

feito comporta julgamento antecipado da lide. É de se observar que, 

executada a liminar, no prazo de cinco dias, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69), sendo facultado a ré, no 

prazo de cinco dias pagar a integralidade da dívida pendente (art. 3°, § 2°, 

do Decreto-lei n. 911/69), ou apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 3°, § 3°, do Decreto-lei n. 911/69). No entanto, embora 

regularmente citado, o requerido não se valeu de nenhuma das faculdades 

asseguradas pela legislação vigente. III – Dispositivo Ante o exposto, 

JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, consolidando-se a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e 

apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar 

determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, EXTIGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, tendo em vista o princípio da causalidade. Sem a incidência 

de honorários de sucumbência, tendo em vista a ausência de pretensão 

resistida. Caso haja pedido, DEFERE-SE ainda o requerimento de 

desbloqueio do veículo junto ao CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou 

sistema RENAJUD. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as 

anotações e baixas necessárias. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 10 de janeiro 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001169-48.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX DE JESUS SOUSA BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1001169-48.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: FELIX DE JESUS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 693 de 1523



SOUSA BARROS SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação de busca e 

apreensão em que a empresa requerente alega, em síntese, que o 

requerido firmou contrato de financiamento junto à instituição financeira 

para aquisição de um veículo, cujo bem ficou vinculado por alienação 

fiduciária em garantia de contrato de financiamento. Aduz que a parte 

requerida tornou-se inadimplente deixando de efetuar o pagamento das 

prestações. Requer a busca e apreensão do bem, a citação da parte 

requerida para apresentar contestação, bem como que seja consolidado 

na posse do mesmo. Com a inicial vieram os documentos. Liminar 

concedida, determinando-se a expedição de mandado de busca e 

apreensão do veículo. Cumprimento da liminar e citação da parte requerida 

(id. ). Mesmo devidamente citado, a parte requerida deixou transcorrer o 

prazo sem purgar a mora ou apresentar resposta. Vieram os autos 

conclusos. II – Fundamentação Com efeito, a requerente afirma que o 

requerido deixou de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento 

do bem alienado fiduciariamente. Frise-se que, embora a parte requerida 

tenha sido regularmente citada e intimada da busca e apreensão do bem, 

deixou transcorrer o prazo sem purgar a mora ou apresentar resposta. 

Sendo assim, não havendo contestação do requerido nos autos, a 

aplicação dos efeitos da revelia é medida que se impõe. No caso, além da 

ausência de contestação que impõe a presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte requerente, como alhures já mencionado, a sua 

pretensão é corroborada pela plausibilidade do direito substancial 

invocado, evidenciado pelos documentos que instruíram a petição inicial, 

mormente pela cédula de crédito bancário, a nota fiscal do bem e a 

notificação extrajudicial, demonstrando a mora do requerido. Logo, em 

atenção ao que dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, o feito 

comporta julgamento antecipado da lide. É de se observar que, executada 

a liminar, no prazo de cinco dias, consolidar-se-ão a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, 

§ 1°, do Decreto-lei n. 911/69), sendo facultado a ré, no prazo de cinco 

dias pagar a integralidade da dívida pendente (art. 3°, § 2°, do Decreto-lei 

n. 911/69), ou apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

3°, § 3°, do Decreto-lei n. 911/69). No entanto, embora regularmente citado, 

o requerido não se valeu de nenhuma das faculdades asseguradas pela 

legislação vigente. III – Dispositivo Ante o exposto, JULGA-SE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, consolidando-se a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e 

apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar 

determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, EXTIGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, tendo em vista o princípio da causalidade. Sem a incidência 

de honorários de sucumbência, tendo em vista a ausência de pretensão 

resistida. Caso haja pedido, DEFERE-SE ainda o requerimento de 

desbloqueio do veículo junto ao CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou 

sistema RENAJUD. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as 

anotações e baixas necessárias. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 10 de janeiro 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000595-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS TADEU DA SILVA CAVALCANTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1000595-25.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MARCOS TADEU DA SILVA CAVALCANTI SENTENÇA I – Relatório 

Trata-se de ação de busca e apreensão em que a empresa requerente 

alega, em síntese, que o requerido firmou contrato de financiamento junto 

à instituição financeira para aquisição de um veículo, cujo bem ficou 

vinculado por alienação fiduciária em garantia de contrato de 

financiamento. Aduz que a parte requerida tornou-se inadimplente 

deixando de efetuar o pagamento das prestações. Requer a busca e 

apreensão do bem, a citação da parte requerida para apresentar 

contestação, bem como que seja consolidado na posse do mesmo. Com a 

inicial vieram os documentos. Liminar concedida, determinando-se a 

expedição de mandado de busca e apreensão do veículo. Cumprimento da 

liminar e citação da parte requerida (id. ). Mesmo devidamente citado, a 

parte requerida deixou transcorrer o prazo sem purgar a mora ou 

apresentar resposta. Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação Com 

efeito, a requerente afirma que o requerido deixou de efetuar o pagamento 

das parcelas do financiamento do bem alienado fiduciariamente. Frise-se 

que, embora a parte requerida tenha sido regularmente citada e intimada 

da busca e apreensão do bem, deixou transcorrer o prazo sem purgar a 

mora ou apresentar resposta. Sendo assim, não havendo contestação do 

requerido nos autos, a aplicação dos efeitos da revelia é medida que se 

impõe. No caso, além da ausência de contestação que impõe a presunção 

de veracidade dos fatos alegados pela parte requerente, como alhures já 

mencionado, a sua pretensão é corroborada pela plausibilidade do direito 

substancial invocado, evidenciado pelos documentos que instruíram a 

petição inicial, mormente pela cédula de crédito bancário, a nota fiscal do 

bem e a notificação extrajudicial, demonstrando a mora do requerido. 

Logo, em atenção ao que dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, o 

feito comporta julgamento antecipado da lide. É de se observar que, 

executada a liminar, no prazo de cinco dias, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69), sendo facultado a ré, no 

prazo de cinco dias pagar a integralidade da dívida pendente (art. 3°, § 2°, 

do Decreto-lei n. 911/69), ou apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 3°, § 3°, do Decreto-lei n. 911/69). No entanto, embora 

regularmente citado, o requerido não se valeu de nenhuma das faculdades 

asseguradas pela legislação vigente. III – Dispositivo Ante o exposto, 

JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, consolidando-se a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e 

apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar 

determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, EXTIGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, tendo em vista o princípio da causalidade. Sem a incidência 

de honorários de sucumbência, tendo em vista a ausência de pretensão 

resistida. Caso haja pedido, DEFERE-SE ainda o requerimento de 

desbloqueio do veículo junto ao CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou 

sistema RENAJUD. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as 

anotações e baixas necessárias. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 10 de janeiro 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000445-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ LEITE DE MORAES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1000445-44.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: LUIZ LEITE DE 

MORAES JUNIOR SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação de busca e 

apreensão em que a empresa requerente alega, em síntese, que o 

requerido firmou contrato de financiamento junto à instituição financeira 

para aquisição de um veículo, cujo bem ficou vinculado por alienação 

fiduciária em garantia de contrato de financiamento. Aduz que a parte 

requerida tornou-se inadimplente deixando de efetuar o pagamento das 

prestações. Requer a busca e apreensão do bem, a citação da parte 

requerida para apresentar contestação, bem como que seja consolidado 

na posse do mesmo. Com a inicial vieram os documentos. Liminar 

concedida, determinando-se a expedição de mandado de busca e 

apreensão do veículo. Cumprimento da liminar e citação da parte requerida 

(id. ). Mesmo devidamente citado, a parte requerida deixou transcorrer o 

prazo sem purgar a mora ou apresentar resposta. Vieram os autos 

conclusos. II – Fundamentação Com efeito, a requerente afirma que o 

requerido deixou de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento 
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do bem alienado fiduciariamente. Frise-se que, embora a parte requerida 

tenha sido regularmente citada e intimada da busca e apreensão do bem, 

deixou transcorrer o prazo sem purgar a mora ou apresentar resposta. 

Sendo assim, não havendo contestação do requerido nos autos, a 

aplicação dos efeitos da revelia é medida que se impõe. No caso, além da 

ausência de contestação que impõe a presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte requerente, como alhures já mencionado, a sua 

pretensão é corroborada pela plausibilidade do direito substancial 

invocado, evidenciado pelos documentos que instruíram a petição inicial, 

mormente pela cédula de crédito bancário, a nota fiscal do bem e a 

notificação extrajudicial, demonstrando a mora do requerido. Logo, em 

atenção ao que dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, o feito 

comporta julgamento antecipado da lide. É de se observar que, executada 

a liminar, no prazo de cinco dias, consolidar-se-ão a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, 

§ 1°, do Decreto-lei n. 911/69), sendo facultado a ré, no prazo de cinco 

dias pagar a integralidade da dívida pendente (art. 3°, § 2°, do Decreto-lei 

n. 911/69), ou apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

3°, § 3°, do Decreto-lei n. 911/69). No entanto, embora regularmente citado, 

o requerido não se valeu de nenhuma das faculdades asseguradas pela 

legislação vigente. III – Dispositivo Ante o exposto, JULGA-SE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, consolidando-se a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e 

apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar 

determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, EXTIGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, tendo em vista o princípio da causalidade. Sem a incidência 

de honorários de sucumbência, tendo em vista a ausência de pretensão 

resistida. Caso haja pedido, DEFERE-SE ainda o requerimento de 

desbloqueio do veículo junto ao CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou 

sistema RENAJUD. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as 

anotações e baixas necessárias. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 10 de janeiro 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001747-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEURI LUIZ PIGATTO FILHO OAB - MS0011974A (ADVOGADO)

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO REIS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1001747-11.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. REQUERIDO: 

FABIO REIS DA SILVA SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação de busca 

e apreensão em que a empresa requerente alega, em síntese, que o 

requerido firmou contrato de financiamento junto à instituição financeira 

para aquisição de um veículo, cujo bem ficou vinculado por alienação 

fiduciária em garantia de contrato de financiamento. Aduz que a parte 

requerida tornou-se inadimplente deixando de efetuar o pagamento das 

prestações. Requer a busca e apreensão do bem, a citação da parte 

requerida para apresentar contestação, bem como que seja consolidado 

na posse do mesmo. Com a inicial vieram os documentos. Liminar 

concedida, determinando-se a expedição de mandado de busca e 

apreensão do veículo. Cumprimento da liminar e citação da parte requerida 

(id. ). Mesmo devidamente citado, a parte requerida deixou transcorrer o 

prazo sem purgar a mora ou apresentar resposta. Vieram os autos 

conclusos. II – Fundamentação Com efeito, a requerente afirma que o 

requerido deixou de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento 

do bem alienado fiduciariamente. Frise-se que, embora a parte requerida 

tenha sido regularmente citada e intimada da busca e apreensão do bem, 

deixou transcorrer o prazo sem purgar a mora ou apresentar resposta. 

Sendo assim, não havendo contestação do requerido nos autos, a 

aplicação dos efeitos da revelia é medida que se impõe. No caso, além da 

ausência de contestação que impõe a presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte requerente, como alhures já mencionado, a sua 

pretensão é corroborada pela plausibilidade do direito substancial 

invocado, evidenciado pelos documentos que instruíram a petição inicial, 

mormente pela cédula de crédito bancário, a nota fiscal do bem e a 

notificação extrajudicial, demonstrando a mora do requerido. Logo, em 

atenção ao que dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, o feito 

comporta julgamento antecipado da lide. É de se observar que, executada 

a liminar, no prazo de cinco dias, consolidar-se-ão a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, 

§ 1°, do Decreto-lei n. 911/69), sendo facultado a ré, no prazo de cinco 

dias pagar a integralidade da dívida pendente (art. 3°, § 2°, do Decreto-lei 

n. 911/69), ou apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

3°, § 3°, do Decreto-lei n. 911/69). No entanto, embora regularmente citado, 

o requerido não se valeu de nenhuma das faculdades asseguradas pela 

legislação vigente. III – Dispositivo Ante o exposto, JULGA-SE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, consolidando-se a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e 

apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar 

determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, EXTIGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, tendo em vista o princípio da causalidade. Sem a incidência 

de honorários de sucumbência, tendo em vista a ausência de pretensão 

resistida. Caso haja pedido, DEFERE-SE ainda o requerimento de 

desbloqueio do veículo junto ao CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou 

sistema RENAJUD. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as 

anotações e baixas necessárias. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 10 de janeiro 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000492-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO SARAIVA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1000492-18.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ANTONIO ROBERTO SARAIVA BORGES SENTENÇA I – Relatório Trata-se 

de ação de busca e apreensão em que a empresa requerente alega, em 

síntese, que o requerido firmou contrato de financiamento junto à 

instituição financeira para aquisição de um veículo, cujo bem ficou 

vinculado por alienação fiduciária em garantia de contrato de 

financiamento. Aduz que a parte requerida tornou-se inadimplente 

deixando de efetuar o pagamento das prestações. Requer a busca e 

apreensão do bem, a citação da parte requerida para apresentar 

contestação, bem como que seja consolidado na posse do mesmo. Com a 

inicial vieram os documentos. Liminar concedida, determinando-se a 

expedição de mandado de busca e apreensão do veículo. Cumprimento da 

liminar e citação da parte requerida (id. ). Mesmo devidamente citado, a 

parte requerida deixou transcorrer o prazo sem purgar a mora ou 

apresentar resposta. Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação Com 

efeito, a requerente afirma que o requerido deixou de efetuar o pagamento 

das parcelas do financiamento do bem alienado fiduciariamente. Frise-se 

que, embora a parte requerida tenha sido regularmente citada e intimada 

da busca e apreensão do bem, deixou transcorrer o prazo sem purgar a 

mora ou apresentar resposta. Sendo assim, não havendo contestação do 

requerido nos autos, a aplicação dos efeitos da revelia é medida que se 

impõe. No caso, além da ausência de contestação que impõe a presunção 

de veracidade dos fatos alegados pela parte requerente, como alhures já 

mencionado, a sua pretensão é corroborada pela plausibilidade do direito 

substancial invocado, evidenciado pelos documentos que instruíram a 

petição inicial, mormente pela cédula de crédito bancário, a nota fiscal do 

bem e a notificação extrajudicial, demonstrando a mora do requerido. 

Logo, em atenção ao que dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, o 

feito comporta julgamento antecipado da lide. É de se observar que, 

executada a liminar, no prazo de cinco dias, consolidar-se-ão a 
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propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69), sendo facultado a ré, no 

prazo de cinco dias pagar a integralidade da dívida pendente (art. 3°, § 2°, 

do Decreto-lei n. 911/69), ou apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 3°, § 3°, do Decreto-lei n. 911/69). No entanto, embora 

regularmente citado, o requerido não se valeu de nenhuma das faculdades 

asseguradas pela legislação vigente. III – Dispositivo Ante o exposto, 

JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, consolidando-se a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e 

apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar 

determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, EXTIGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, tendo em vista o princípio da causalidade. Sem a incidência 

de honorários de sucumbência, tendo em vista a ausência de pretensão 

resistida. Caso haja pedido, DEFERE-SE ainda o requerimento de 

desbloqueio do veículo junto ao CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou 

sistema RENAJUD. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as 

anotações e baixas necessárias. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 10 de janeiro 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001638-94.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON FREITAS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

MARIA CANDIDA SOUZA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0009827A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO DA SILVA VARELA (EXECUTADO)

ROZIANE FERREIRA LESMO VARELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1001638-94.2016.8.11.0006 

EXEQUENTE: EDISON FREITAS DE OLIVEIRA, MARIA CANDIDA SOUZA 

OLIVEIRA EXECUTADO: RODOLFO DA SILVA VARELA, ROZIANE 

FERREIRA LESMO VARELA SENTENÇA Trata-se de ação de execução por 

quantia certa ajuizada por EDISON FREITAS DE OLIVEIRA e MARIA 

CÂNDIDA SOUZA OLIVEIRA em face de RODOLFO DA SILVA VARELA e 

ROZIANE FERREIRA LESMO VARELA, todos qualificados no processo. Em 

decisão inicial (id. 2443268), foi determinada a intimação da parte 

exequente para emendar a inicial acostando provas da hipossuficiência e 

outra questão, sob pena de extinção do processo. Petição juntada no id. 

3242169, justificando a hipossuficiência e trazendo documentos. Em nova 

decisão proferida no id. 4952744, este Juízo determinou a regularização 

da representação processual do exequente EDISON no prazo de 90 

(noventa) dias, porquanto ele estaria sujeito à curatela em razão de 

incapacidade temporária demonstrada por atestado médico. Foi 

apresentada procuração por instrumento público (id. 5489193). O juízo 

reputou insuficiente a juntada do instrumento e concedeu novo prazo para 

que o exequente ou apresentasse novo laudo médico capaz de 

demonstrar sua plena capacidade ou regularizasse sua representação 

por meio de curador. Mesmo devidamente intimado, a parte exequente não 

regularizou sua situação processual conforme certidão de id. 9582881. 

Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

Decide-se. Compulsando os documentos apresentados pela parte 

requerente, verifica-se a inexistência de regularização de sua 

representação processual. Com efeito, conforme exposto na decisão de 

id. 4952744: “(...) no Relatório Médico, datado de 10/10/2016, indicando 

que “o paciente mantém déficits neurológicos supracitados (hemiplegia 

esquerda e disfagia grave), apresente déficit cognitivo importante, 

encontra-se acamado, totalmente dependente (Id. 3242185), o que 

demonstra que haverá para as atividades básicas da vida diária.” 

necessidade de sua interdição. Nesse quadro, há documento trazido pela 

própria parte de que encontra-se acometido de agravo que o torna 

incapaz, ainda que transitoriamente, sendo concedido pelo Juízo duas 

oportunidades para sanar o problema, porém, não foi feito. Logo, diante da 

ausência de atendimento à determinação deste Juízo, reputa-se que deve 

o processo em destaque ser extinto sem a resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tendo em 

vista a falta de interesse de agir da parte autora. Ante o exposto, 

INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso III, do Código 

de Processo Civil[1]. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, sem a 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI do Código de 

Processo Civil. CONCEDE-SE ao autor os benefícios da justiça gratuita, 

razão pela qual o condeno ao pagamento das custas e honorários 

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

nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, ficando 

condicionada a execução à mudança de sua condição financeira, nos 

termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50. Transitada em julgado a sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo, 

Cáceres/MT, 10 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito [1] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: III - o autor 

carecer de interesse processual

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000651-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONNES VIEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1000651-58.2016.8.11.0006 

AUTOR: JONNES VIEIRA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação cobrança 

de seguro DPVAT ajuizada por JONES VIEIRA DE SOUZA em face da 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos 

autos. Sustenta que foi vítima de acidente de trânsito no dia 23.11.2015 

que lhe acarretou lesões nas mãos. Requer a condenação da ré ao 

pagamento da complementação do seguro no percentual de 65% (setenta 

por cento), custas e honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

diversos documentos. Despacho inicial (1488329) concedendo os 

benefícios da justiça gratuita e determinando a citação da ré. 

Regularmente citada, a ré apresentou contestação no id. 1622185 

argumentando, em preliminar, a necessidade de alteração do polo passivo 

e a ausência de interesse de agir devido a concessão administrativa da 

indenização e, no mérito, sustenta a improcedência do pedido. As partes 

compareceram na audiência de conciliação designada, porém não houve 

acordo (id. 1645379). Realizados alguns atos processuais, foi acostado o 

Laudo pericial unilateral no id. 1647391. Réplica no id. 1671124. As partes 

manifestaram-se quanto ao exame promovido junto à parte autora. Vieram 

os autos conclusos. II – Fundamentação Processo em ordem, sem vícios 

ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste juízo 

encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a demanda se encontra 

apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso II, do 

CPC. DAS PRELIMINARES Quanto à necessidade de alteração do polo 

passivo para o fim de constar que a parte ré é SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., não há controvérsia, de modo 

que tal pleito se acolhe, determinando-se a retificação do registro de 

autuação do processo no sistema PJE. No que se refere à questão 

preliminar aduzida de ausência de interesse de agir em razão da 

satisfação da indenização na esfera administrativa, sob o argumento que 

teria ocorrido o pagamento da indenização na via administrativa que, no 

entendimento da ré deu plena, irrevogável e irretratável quitação à 

indenização, tem-se que não demanda acolhimento. Com efeito, o 

pagamento realizado não implica renúncia ao direito de pleitear a diferença 

de valor a que tem direito o beneficiário. O pagamento comprova, tão 

somente, que o Autor recebeu a importância ali referida. Qualquer 

renúncia ao recebimento de outros valores deveria ser expressa, e, ainda 

assim, não se tornaria plenamente imutável, dependendo do contexto em 

que fosse questionada. No presente caso, não houve qualquer renúncia 

pela parte Autora de eventuais créditos remanescentes. Aliás, ressalta-se 

que o erro administrativo, porventura existente, cujo questionamento pode 

vir a ser levantado, não gera coisa julgada. Portanto, a preliminar deve ser 
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rechaçada. Quanto à preliminar de ausência de pressuposto regular do 

processo consubstanciado na ausência de comprovante de residência em 

nome do autor, tem-se que tal questão encontra-se superada conjunto 

probatório juntado no processo, bem como pelo fato do acidente ter aqui 

ocorrido, razão pela qual este Juízo a rejeita. DO MÉRITO No caso em tela, 

verifica-se que a questão central refere-se no pedido de complementação 

de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em decorrência de 

acidente de trânsito causado por veículo de via terrestre o qual resultou a 

autora lesão corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 

6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

(DPVAT), que visa indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de 

acidentes de trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via 

terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o 

condutor do próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de 

seguro, Cavalieri leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de 

dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de responsabilidade civil para 

os proprietários de veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso 

direito positivo mais uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 

8.441, de 13 de julho de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, 

tornando a indenização mais abrangente. Os riscos acarretados pela 

circulação de veículos são tão grandes e tão extensos que o legislador, 

em boa hora, estabeleceu esse tipo de seguro para garantir uma 

indenização mínima às vítimas de acidente de veículos, mesmo que não 

haja culpa do motorista atropelador. Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 

6.194/74, esse seguro deixou de se caracterizar como seguro de 

responsabilidade civil do proprietário para se transformar num seguro 

social em que o segurado é indeterminado, só se tornando conhecido 

quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando assumir a posição de 

vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o recebimento da 

indenização pretendido pela Autora é necessário que a vítima decorrente 

de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez permanente total ou 

parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo tais sequelas, 

impossível o reconhecimento do direito à indenização securitária pleiteada. 

Como sobredito, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores está previsto na Lei n. 6.194/74, que predispõe 

pagamento de indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica. O 

disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma prevê que a 

indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: Art. 3o Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, concluiu que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 1647391 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é mão 

esquerda, a mesma indicada nos documentos médicos apresentados pela 

autora. Deste modo, não há que se falar em ausência de nexo causal, 

restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além dos 

documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que a parte autora foi acometida por diminuição 

de força em 5º metatarso sem prejuízo de pinça ou mobilidade, lesão 

parcial incompleta, gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo com 

proporção de 50% (média) e comprometimento de força do membro. 

Aduzindo que o aludido exame é realizado por profissional capacitado na 

área médica, não havendo nada que desabone o referido trabalho para 

que não possa servir de prova nos autos, tem-se que o laudo médico é 

prova forte, aliado às demais, para demonstrar que o requerente esta 

acometido por invalidez parcial e incompleta, porém, permanente. Deste 

modo, apesar de não estar ligado apenas à prova pericial, no caso dos 

autos, vislumbra-se que ela é essencial, e demonstra, de maneira clara, o 

grau e a lesão do autor, ou seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. Pois 

bem, em se tratando de indenização referente ao seguro DPVAT, a 

quantificação do valor a ser recebido submete-se à situação adequada a 

cada caso. A referida tabela expõe os percentuais sobre a importância 

segurada por órgão ou membro lesado a serem considerados na fixação 

da indenização de seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente 

parcial. Como no caso do Autor houve a perda parcial média, com 

repercussão de 50% (vinte cinco por cento), o valor indenizatório deve 

obedecer ao seguinte cálculo: 13.500 – 25% = 3375/100 = 33,75 x 50 % 

(grau de lesão da Autora) = R$ 1.687,50 (Um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos). Assim, como o Requerente já recebeu 

administrativamente o valor supracitado (R$ 1.687, 50 – um mil seiscentos 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), não há valor remanescente 

pendente de pagamento, razão pela qual a improcedência do pedido 

veiculado na inicial é medida de rigor. III – Dispositivo Diante do exposto, 

este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por conseguinte, 

extingue o processo com a resolução do mérito nos termos do art. 487, I 

do CPC. Com supedâneo no princípio da causalidade, CONDENA-SE a 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários sucumbenciais no equivalente a 10% sobre o valor atualizado 

da causa, conforme o art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Todavia, 

SUSPENDE-SE a exigibilidade da verba de sucumbência acima, nos termos 

do art. 98, §3º do CPC. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 10 

de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000092-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DA SILVA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1000092-04.2016.8.11.0006 

AUTOR: EDVALDO DA SILVA ARAUJO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. SENTENÇA I – Relatório Trata-se 

de ação cobrança de seguro DPVAT ajuizada por EDVALDO DA SILVA 

ARAÚJO em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT 

S/A, ambos qualificados nos autos. Sustenta que foi vítima de acidente de 

trânsito no dia 06.10.2015 que lhe acarretou lesões na clavícula direita, 

joelhos, braços e pés. Requer a condenação da ré ao pagamento da 

complementação do seguro no percentual de 70% (setenta por cento), 

custas e honorários advocatícios. Com a inicial vieram diversos 

documentos. Despacho inicial (id. 1396837) concedendo os benefícios da 

justiça gratuita e determinando a citação da ré. Regularmente citada, a ré 

apresentou contestação no id. 1847426 argumentando, em preliminar, a 

ausência do laudo do IML para demonstrar o nexo causal e, no mérito, 

sustenta a improcedência do pedido. As partes compareceram na 

audiência de conciliação designada, porém não houve acordo (id. 

1645977). Realizados alguns atos processuais, foi acostado o Laudo 

pericial unilateral no id. 1647610. Réplica no id. 1947183. Vieram os autos 

conclusos. II – Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste juízo 

encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a demanda se encontra 

apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso II, do 

CPC. DAS PRELIMINARES No que se refere à questão preliminar aduzida 

de falta de nexo causal ante a ausência de juntada do laudo do IML, 

extrai-se que a mesma se confunde com o mérito, eis que a parte ré 

limita-se a sustentar que o exame realizado pelo instituto é necessário 

para a quantificação do percentual da invalidez, contudo, há nos autos 

outros elementos suficientes para elucidar o nexo causal, bem como 

indicar o grau de invalidez, como exemplo o exame feito por médico perito 

quando da realização de audiência de conciliação. Desse modo, rejeita-se 

tal alegação. DO MÉRITO No caso em tela, verifica-se que a questão 

central refere-se no pedido de complementação de seguro obrigatório de 

danos pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito 
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causado por veículo de via terrestre o qual resultou a autora lesão 

corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), que visa 

indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via terrestre, seja por 

terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri 

leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o 

seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de 

veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais 

uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho 

de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendido pela Autora é necessário que a 

vítima decorrente de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez 

permanente total ou parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo 

tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à indenização 

securitária pleiteada. Como sobredito, o seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei n. 

6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do seguro 

obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma 

prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: Art. 3o Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, concluiu que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 1647610 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é 

clavícula direita, a mesma indicada nos documentos médicos 

apresentados pela autora. Deste modo, não há que se falar em ausência 

de nexo causal, restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. 

Além dos documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a 

avaliação médica realizada atestou que a parte autora foi acometida por 

luxação acrômio-clavicular direita, com redução discreta de amplitude de 

movimento e força no ombro direito, ocasionando lesão parcial incompleta, 

gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo com proporção de 50% 

(média). Aduzindo que o aludido exame é realizado por profissional 

capacitado na área médica, não havendo nada que desabone o referido 

trabalho para que não possa servir de prova nos autos, tem-se que o 

laudo médico é prova forte, aliado às demais, para demonstrar que o 

requerente esta acometido por invalidez parcial e incompleta, porém, 

permanente. Deste modo, apesar de não estar ligado apenas à prova 

pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é essencial, e 

demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou seja, foi 

satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de indenização 

referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser recebido 

submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela expõe os 

percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado a 

serem considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório 

decorrente de invalidez permanente parcial. Como no caso do Autor houve 

a perda parcial média, com repercussão de 50% (vinte cinco por cento), o 

valor indenizatório deve obedecer ao seguinte cálculo: 13.500 – 25% = 

3375/100 = 33,75 x 50 % (grau de lesão da Autora) = R$ 1.687,50 (Um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Assim, como o 

Requerente já recebeu administrativamente o valor supracitado (R$ 1.687, 

50 – um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), não 

há valor remanescente pendente de pagamento, razão pela qual a 

improcedência do pedido veiculado na inicial é medida de rigor. III – 

Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, por conseguinte, extingue o processo com a resolução 

do mérito nos termos do art. 487, I do CPC. Com supedâneo no princípio da 

causalidade, CONDENA-SE a autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no 

equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Todavia, SUSPENDE-SE a exigibilidade da 

verba de sucumbência acima, nos termos do art. 98, §3º do CPC. 

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de 

estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 10 de janeiro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1000646-36.2016.8.11.0006 

AUTOR: FRANCIANE BEATRIZ DE ALMEIDA POMPEU RÉU: AGROSEG 

ADMINISTRADORA E CORRETA DE SEGUROS E CONSULTORIA 

SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação cobrança de seguro DPVAT 

ajuizada por FRANCIANE BEATRIZ DE ALMEIDA POMPEU em face de 

AGROSEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS E 

CONSULTORIA e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A, 

todos qualificados nos autos. Sustenta que foi vítima de acidente de 

trânsito no dia 05.12.2015 que lhe acarretou lesões na clavícula direita. 

Requer a condenação da ré ao pagamento da complementação do seguro 

no percentual de 100% (setenta por cento), custas e honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram diversos documentos. Despacho inicial 

(id. 1484027) concedendo os benefícios da justiça gratuita e determinando 

a citação da ré. Regularmente citada, a ré apresentou contestação no id. 

1855883 argumentando, em preliminares, a inépcia da petição inicial ante a 

ausência de pedido específico, a ilegitimidade da AGROSEG e a ausência 

de interesse de agir devido a concessão administrativa da indenização, no 

mérito, sustenta a improcedência do pedido. As partes compareceram na 

audiência de conciliação designada, porém não houve acordo (id. 

1645176). Realizados alguns atos processuais, foi acostado o Laudo 

pericial unilateral no id. 1647316. Réplica no id. 1930225. As partes 

manifestaram-se quanto ao exame promovido junto à parte autora. Vieram 

os autos conclusos. II – Fundamentação Processo em ordem, sem vícios 

ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste juízo 

encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a demanda se encontra 

apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso II, do 

CPC. DAS PRELIMINARES No que se refere à questão preliminar aduzida 

de ausência de interesse de agir em razão da satisfação da indenização 

na esfera administrativa, sob o argumento que teria ocorrido o pagamento 

da indenização na via administrativa que, no entendimento da ré deu plena, 

irrevogável e irretratável quitação à indenização, tem-se que não demanda 

acolhimento. Com efeito, o pagamento realizado não implica renúncia ao 

direito de pleitear a diferença de valor a que tem direito o beneficiário. O 

pagamento comprova, tão somente, que o Autor recebeu a importância ali 

referida. Qualquer renúncia ao recebimento de outros valores deveria ser 

expressa, e, ainda assim, não se tornaria plenamente imutável, 

dependendo do contexto em que fosse questionada. No presente caso, 

não houve qualquer renúncia pela parte Autora de eventuais créditos 
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remanescentes. Aliás, ressalta-se que o erro administrativo, porventura 

existente, cujo questionamento pode vir a ser levantado, não gera coisa 

julgada. Portanto, a preliminar deve ser rechaçada. Quanto à preliminar de 

ausência de pressuposto regular do processo consubstanciado na 

ausência de comprovante de residência em nome do autor, tem-se que tal 

questão encontra-se superada conjunto probatório juntado no processo, 

bem como pelo fato do acidente ter aqui ocorrido, razão pela qual este 

Juízo a rejeita. Em relação à preliminar de inépcia da inicial, também não 

merece guarida porquanto o autor é claro ao postular a concessão do 

percentual de 100% (cem por cento) referente a invalidez que afirma ter 

sofrido, razão pela qual este Juízo a rejeita. Por fim, no que tange à 

necessidade de alteração do polo passivo para o fim de constar que a 

parte ré é SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A., não há controvérsia, de modo que tal pleito se acolhe, 

determinando-se a exclusão do polo passivo da outra requerida, bem 

como a alteração do registro de autuação do processo no sistema PJE. DO 

MÉRITO No caso em tela, verifica-se que a questão central refere-se no 

pedido de complementação de seguro obrigatório de danos pessoais – 

DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito causado por veículo de 

via terrestre o qual resultou a autora lesão corporal incapacitante. O pleito 

exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), que visa indenizar todas as 

pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de trânsito, ocasionado por 

veículos que circulam em via terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, 

ainda que a vítima venha a ser o condutor do próprio veículo sinistrado. 

Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri leciona: “A partir de 1974, 

a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de 

responsabilidade civil para os proprietários de veículos automotores – 

DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais uma hipótese de 

responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 1992, alterou 

alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização mais 

abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são tão 

grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu esse 

tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendido pela Autora é necessário que a 

vítima decorrente de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez 

permanente total ou parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo 

tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à indenização 

securitária pleiteada. Como sobredito, o seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei n. 

6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do seguro 

obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma 

prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: Art. 3o Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, concluiu que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 1647316 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o 

ombro direito, a mesma indicada nos documentos médicos apresentados 

pela autora. Deste modo, não há que se falar em ausência de nexo causal, 

restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além dos 

documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que a parte autora foi acometida por diminuição 

da força e mobilidade do ombro direito, ocasionando lesão parcial 

incompleta, gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo com 

proporção de 50% (média). Aduzindo que o aludido exame é realizado por 

profissional capacitado na área médica, não havendo nada que desabone 

o referido trabalho para que não possa servir de prova nos autos, tem-se 

que o laudo médico é prova forte, aliado às demais, para demonstrar que o 

requerente esta acometido por invalidez parcial e incompleta, porém, 

permanente. Deste modo, apesar de não estar ligado apenas à prova 

pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é essencial, e 

demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou seja, foi 

satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de indenização 

referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser recebido 

submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela expõe os 

percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado a 

serem considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório 

decorrente de invalidez permanente parcial. Como no caso do Autor houve 

a perda parcial média, com repercussão de 50% (vinte cinco por cento), o 

valor indenizatório deve obedecer ao seguinte cálculo: 13.500 – 25% = 

3375/100 = 33,75 x 50 % (grau de lesão da Autora) = R$ 1.687,50 (Um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Assim, como o 

Requerente já recebeu administrativamente o valor supracitado (R$ 1.687, 

50 – um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), não 

há valor remanescente pendente de pagamento, razão pela qual a 

improcedência do pedido veiculado na inicial é medida de rigor. III – 

Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, por conseguinte, extingue o processo com a resolução 

do mérito nos termos do art. 487, I do CPC. Com supedâneo no princípio da 

causalidade, CONDENA-SE a autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no 

equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Todavia, SUSPENDE-SE a exigibilidade da 

verba de sucumbência acima, nos termos do art. 98, §3º do CPC. 

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de 

estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 11 de janeiro de 2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000425-53.2016.8.11.0006 AUTOR: 

ELIAS SOARES DOS SANTOS FILHO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. SENTENÇA I – Relatório Trata-se 

de ação cobrança de seguro DPVAT ajuizada por ELIAS SOARES DOS 

SANTOS FILHO em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DPVAT S/A, ambos qualificados nos autos. Sustenta que foi vítima de 

acidente de trânsito no dia 28.12.2015 que lhe acarretou múltiplas 

escoriações e fratura no braço/punho esquerdo. Requer a condenação da 

ré ao pagamento da complementação do seguro no percentual de 100% 

(cem por cento) em razão da debilidade, custas e honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram diversos documentos. Despacho inicial (1474538) 

concedendo os benefícios da justiça gratuita e determinando a citação da 

ré. Regularmente citada, a ré apresentou contestação no id. 1845505 

argumentando, em preliminar, ausência de interesse de agir devido a 

concessão administrativa da indenização e ausência de laudo do IML a 

indicar nexo causal e, no mérito, sustenta a improcedência do pedido. As 

partes compareceram na audiência de conciliação designada, porém não 

houve acordo (id. 1645913). Realizados alguns atos processuais, foi 

acostada o Laudo pericial unilateral no id. 1647798. Réplica no id. 

1934170. Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação Processo em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Considerando que os elementos necessários à formação da 

convicção deste juízo encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a 

demanda se encontra apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro 

no art. 355, inciso II, do CPC. DA PRELIMINAR No que se refere à questão 
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preliminar aduzida de ausência de interesse de agir em razão da falta de 

requerimento administrativo, tal questão não merece prosperar ante a 

simples constatação de que o pedido foi formulado, conforme documento 

juntado pela própria ré (id. 1845527). Da análise do documento 

evidencia-se o aviso de sinistro, a indicar que houve prévia provocação 

da seguradora para o pagamento da indenização, motivo pelo qual 

rejeita-se a preliminar em comento. No que se refere à questão preliminar 

aduzida de falta de nexo causal ante a ausência de juntada do laudo do 

IML, extrai-se que a mesma se confunde com o mérito, eis que a parte ré 

limita-se a sustentar que o exame realizado pelo instituto é necessário 

para a quantificação do percentual da invalidez, contudo, há nos autos 

outros elementos suficientes para elucidar o nexo causal, bem como 

indicar o grau de invalidez, como exemplo o exame feito por médico perito 

quando da realização de audiência de conciliação. Desse modo, afasta-se 

tal alegação. DO MÉRITO Não havendo mais preliminares ou questões 

prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise 

do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos 

termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do 

art. 371 do novel Código de Processo Civil. No caso em tela, verifica-se 

que a questão central refere-se no pedido de pagamento de seguro 

obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de 

trânsito causado por veículo de via terrestre o qual resultou a autora lesão 

corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), que visa 

indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via terrestre, seja por 

terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri 

leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o 

seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de 

veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais 

uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho 

de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. No que 

concerne a alegação da Requerida sobre a ausência de requisitos para 

pagamento da indenização, tem-se que não merece prosperar. A alegação 

de que a ausência de pagamento do seguro impede o recebimento de 

indenização não pode ser acatada, eis que, até mesmo de conhecimento 

da Requerida é a súmula 257 do STJ que dispõe que: "A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Via Terrestres (DPVAT) não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização". Ademais, o art. 5º da Lei 6.194/74, 

preconiza que a indenização decorrente do seguro obrigatório será paga 

“mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado". Como se nota, a 

ausência do pagamento do prêmio do seguro para não é motivo para 

escusa do pagamento da indenização, inclusive para a vítima proprietária 

do veículo. Nesse sentido: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE – FALTA DE 

PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO 

DEVIDA - CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 

15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - 

NECESSIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DATA DO 

SINISTRO – PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - 

RECURSO DA RÉ/SEGURADORA – DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR 

- PARCIALMENTE PROVIDO. I - A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias 

terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização. II - O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não 

descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o 

pagamento. III - Os honorários advocatícios devem ser elevados quando 

fixados em valor irrisório. IV - Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. (Ap 103870/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 

17/10/2017). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DE 

ACIDENTE – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – DEVIDA - 

QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA 

PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/MP 451/08 - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do 

pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo 

vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização 

securitária não inviabiliza o pagamento. (Ap 101409/2017, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017). Com 

efeito, para o recebimento da indenização pretendido pela Autora é 

necessário que a vítima decorrente de acidente de trânsito esteja 

acometida de invalidez permanente total ou parcial que a incapacite para o 

trabalho, inexistindo tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito 

à indenização securitária pleiteada. Como sobredito, o seguro obrigatório 

de danos pessoais causados por veículos automotores está previsto na 

Lei n. 6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do 

seguro obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas 

de assistência médica. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida 

norma prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: Art. 

3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta 

Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, 

total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(...) II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

invalidez permanente No caso em destaque, a documentação trazida 

juntamente com a petição inicial, sobretudo o boletim de ocorrência 

encartado e demais documentos médicos, demonstram a existência do 

nexo de causalidade entre as sequelas observadas e o acidente de 

trânsito ocorrido. De mesmo modo, corroborando os documentos médicos, 

o laudo médico de id. 1647798 também corrobora com o fato da lesão da 

parte autora ter sido proveniente de acidente automobilístico, apontando, 

ainda, que a região acometida é mão esquerda, a mesma indicada nos 

documentos médicos apresentados pela autora. Logo, não há falar em 

ausência de nexo causal, restando corroborado pelas provas acostadas 

nos autos. Aduzindo que o aludido exame é realizado por profissional 

capacitado na área médica, não havendo nada que desabone o referido 

trabalho para que não possa servir de prova nos autos, tem-se que o 

laudo médico é prova forte, aliado às demais, para demonstrar que o 

requerente esta acometido por invalidez parcial e incompleta, porém, 

permanente. valor a ser recebido submete-se à situação adequada a cada 

caso. A referida tabela expõe os percentuais sobre a importância 

segurada por órgão ou membro lesado a serem considerados na fixação 

da indenização de seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente 

parcial. Partindo dessas premissas, como no caso da parte autora houve 

a perda parcial completa, com repercussão de 75%, o valor indenizatório 

in casu deve obedecer ao seguinte cálculo: R$ 13.500,00 – 60% = R$ 

8.100,00/100 = 81 x 75%, que culmina no montante indenizatório de = R$ 

6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais). Assim, o valor da indenização 

que faz jus o Autor é de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), que 

devem ser corrigidos a partir do evento danoso (segundo entendimento do 

STJ), e acrescidos de juros de mora (1%) a partir da citação. III – 

Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido 

constante da inicial condenando a ré ao pagamento de indenização 

referente ao seguro DPVAT ao autor, no valor de R$ 6.075,00 (seis mil e 

setenta e cinco reais), sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da data de citação e correção monetária pelo INPC a 

partir da data do sinistro, com espeque no artigo 3º da Lei n. 6.194/74. No 

que tange aos honorários, ficam arbitrados no valor total em 15 % sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com a resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do CPC. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 11 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001396-38.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

CARLOS EDUARDO NEVES PEREIRA SENTENÇA I – Relatório Trata-se de 

ação de busca e apreensão em que a empresa requerente alega, em 

síntese, que o requerido firmou contrato de financiamento junto à 

instituição financeira para aquisição de um veículo, cujo bem ficou 

vinculado por alienação fiduciária em garantia de contrato de 

financiamento. Aduz que a parte requerida tornou-se inadimplente 

deixando de efetuar o pagamento das prestações. Requer a busca e 

apreensão do bem, a citação da parte requerida para apresentar 

contestação, bem como que seja consolidado na posse do mesmo. Com a 

inicial vieram os documentos. Liminar concedida, determinando-se a 

expedição de mandado de busca e apreensão do veículo. Cumprimento da 

liminar e citação da parte requerida (id. 21273566). O requerido 

apresentou petição no id. 1979384, acompanhada de comprovante do 

depósito das parcelas vencidas e requerendo a purgação da mora. Em 

decisão proferida no id. 2180647 foi indeferida a purgação da mora em 

razão de não haver o requerido promovido o depósito integral da dívida. 

Em nova petição, o requerido requer a restituição dos valores depositados 

(id. 4283810). A parte requerida deixou transcorrer o prazo sem purgar a 

mora integralmente ou apresentar resposta. Petição para desbloqueio do 

veículo formulada pelo credor no id. 10331879. Vieram os autos 

conclusos. II – Fundamentação Com efeito, a requerente afirma que o 

requerido deixou de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento 

do bem alienado fiduciariamente. Frise-se que, embora a parte requerida 

tenha sido regularmente citada e intimada da busca e apreensão do bem, 

deixou transcorrer o prazo sem purgar a mora na integralidade ou 

apresentar resposta. Sendo assim, não havendo contestação do 

requerido nos autos, a aplicação dos efeitos da revelia é medida que se 

impõe. No caso, além da ausência de contestação que impõe a presunção 

de veracidade dos fatos alegados pela parte requerente, como alhures já 

mencionado, a sua pretensão é corroborada pela plausibilidade do direito 

substancial invocado, evidenciado pelos documentos que instruíram a 

petição inicial, mormente pela cédula de crédito bancário, a nota fiscal do 

bem e a notificação extrajudicial, demonstrando a mora do requerido. 

Logo, em atenção ao que dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, o 

feito comporta julgamento antecipado da lide. É de se observar que, 

executada a liminar, no prazo de cinco dias, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69), sendo facultado a ré, no 

prazo de cinco dias pagar a integralidade da dívida pendente (art. 3°, § 2°, 

do Decreto-lei n. 911/69), ou apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 3°, § 3°, do Decreto-lei n. 911/69). No entanto, embora 

regularmente citado, o requerido não se valeu de nenhuma das faculdades 

asseguradas pela legislação vigente. Sob outro aspecto, como não foi 

deferida a purgação da mora e, por via de consequência foi mantida a 

apreensão do veículo, que está em poder de seu proprietário (requerente), 

assiste razão ao requerido no petitório de id. 4283810 quanto ao pedido 

para restituição dos valores por ele depositados. III – Dispositivo Ante o 

exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto 

da busca e apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão 

liminar determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, EXTIGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, tendo em vista o princípio da causalidade. Sem a incidência 

de honorários de sucumbência, tendo em vista a ausência de pretensão 

resistida. Caso haja pedido, DEFERE-SE ainda o requerimento de 

desbloqueio do veículo junto ao CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou 

sistema RENAJUD. PROMOVA-SE a restituição em favor do requerido dos 

valores por ele depositados consoante comprovante de id. 1979441. Com 

o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as anotações e baixas 

necessárias. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 11 de janeiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001396-38.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

CARLOS EDUARDO NEVES PEREIRA SENTENÇA I – Relatório Trata-se de 

ação de busca e apreensão em que a empresa requerente alega, em 

síntese, que o requerido firmou contrato de financiamento junto à 

instituição financeira para aquisição de um veículo, cujo bem ficou 

vinculado por alienação fiduciária em garantia de contrato de 

financiamento. Aduz que a parte requerida tornou-se inadimplente 

deixando de efetuar o pagamento das prestações. Requer a busca e 

apreensão do bem, a citação da parte requerida para apresentar 

contestação, bem como que seja consolidado na posse do mesmo. Com a 

inicial vieram os documentos. Liminar concedida, determinando-se a 

expedição de mandado de busca e apreensão do veículo. Cumprimento da 

liminar e citação da parte requerida (id. 21273566). O requerido 

apresentou petição no id. 1979384, acompanhada de comprovante do 

depósito das parcelas vencidas e requerendo a purgação da mora. Em 

decisão proferida no id. 2180647 foi indeferida a purgação da mora em 

razão de não haver o requerido promovido o depósito integral da dívida. 

Em nova petição, o requerido requer a restituição dos valores depositados 

(id. 4283810). A parte requerida deixou transcorrer o prazo sem purgar a 

mora integralmente ou apresentar resposta. Petição para desbloqueio do 

veículo formulada pelo credor no id. 10331879. Vieram os autos 

conclusos. II – Fundamentação Com efeito, a requerente afirma que o 

requerido deixou de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento 

do bem alienado fiduciariamente. Frise-se que, embora a parte requerida 

tenha sido regularmente citada e intimada da busca e apreensão do bem, 

deixou transcorrer o prazo sem purgar a mora na integralidade ou 

apresentar resposta. Sendo assim, não havendo contestação do 

requerido nos autos, a aplicação dos efeitos da revelia é medida que se 

impõe. No caso, além da ausência de contestação que impõe a presunção 

de veracidade dos fatos alegados pela parte requerente, como alhures já 

mencionado, a sua pretensão é corroborada pela plausibilidade do direito 

substancial invocado, evidenciado pelos documentos que instruíram a 

petição inicial, mormente pela cédula de crédito bancário, a nota fiscal do 

bem e a notificação extrajudicial, demonstrando a mora do requerido. 

Logo, em atenção ao que dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, o 

feito comporta julgamento antecipado da lide. É de se observar que, 

executada a liminar, no prazo de cinco dias, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69), sendo facultado a ré, no 

prazo de cinco dias pagar a integralidade da dívida pendente (art. 3°, § 2°, 

do Decreto-lei n. 911/69), ou apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 3°, § 3°, do Decreto-lei n. 911/69). No entanto, embora 

regularmente citado, o requerido não se valeu de nenhuma das faculdades 

asseguradas pela legislação vigente. Sob outro aspecto, como não foi 

deferida a purgação da mora e, por via de consequência foi mantida a 

apreensão do veículo, que está em poder de seu proprietário (requerente), 

assiste razão ao requerido no petitório de id. 4283810 quanto ao pedido 

para restituição dos valores por ele depositados. III – Dispositivo Ante o 

exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto 

da busca e apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão 
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liminar determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, EXTIGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, tendo em vista o princípio da causalidade. Sem a incidência 

de honorários de sucumbência, tendo em vista a ausência de pretensão 

resistida. Caso haja pedido, DEFERE-SE ainda o requerimento de 

desbloqueio do veículo junto ao CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou 

sistema RENAJUD. PROMOVA-SE a restituição em favor do requerido dos 

valores por ele depositados consoante comprovante de id. 1979441. Com 

o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as anotações e baixas 

necessárias. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 11 de janeiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000683-63.2016.8.11.0006 AUTOR: 

ELTON DELUQUE VILA RÉU: MARCIO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA 

SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação de indenização por danos 

materiais e morais ajuizada por ELTON DELUQUI VILA em face de MÁRCIO 

ROBERTO PINHEIRO DA SILVA (E.I.) e MÁRCIO ROBERTO PINHEIRO DA 

SILVA, todos devidamente qualificados nos autos. Alega o autor que 

firmou contrato de prestação de serviços com a oficina ré em março de 

2015 visando o conserto de seu veículo FIAT PÁLIO FIRE 2003/2003. 

Assevera que se acidentou com o referido veículo, ocasião em que teve o 

motor danificado, o qual segundo o requerido não teria conserto e teria de 

ser trocado. Fala que diante de tal fato procurou a oficina do requerido 

(EQUIPAR) e lá estando, negociou a compra do motor, porém, que após o 

pagamento do valor referente ao custo do serviço contratado, em data de 

13/02/2016 foi verificado pela Polícia Rodoviária Federal que o motor 

pertencia a outro carro, sendo constatado que a peça possuía restrição 

judicial. Conta que por tal razão foi-lhe dada voz de prisão ao autor, o qual 

foi encaminhado à Central de Flagrantes de Várzea Grande e, 

posteriormente, recolheu fiança no valor de R$ 2.640,00 (dois mil, 

seiscentos e quarenta reais) para livrar-se solto. Diante disso, requer 

sejam julgados procedentes os pedidos para condenar os réus ao 

pagamento de indenização por danos materiais equivalentes à restituição 

da quantia paga pelo motor (R$ 8.000,00), ao valor da fiança e honorários 

contratuais de seu advogado (R$ 3.000,00) e danos morais no valor de R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais) ao autor. Com a inicial vieram os 

documentos. Em despacho inicial (id. 1538911), foi determinada a inversão 

do ônus da prova, a citação dos réus e designada sessão de conciliação. 

Audiência de conciliação realizada (id. 2998943), ocasião em que restou 

prejudicada ante a ausência dos réus. Devidamente citados, os réus 

deixaram transcorrer o prazo sem apresentar resposta consoante 

certidão de id. 3659619. Pedido de julgamento antecipado da lide no id. 

4300481. Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação Processo em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Considerando que os elementos necessários à formação da 

convicção deste juízo encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a 

demanda encontra-se apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro 

no art. 355, inciso I, do CPC. Destarte, não havendo preliminares e outras 

questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a 

análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, 

nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem 

como do art. 371 do novel Código de Processo Civil. Considerando que a 

parte ré não contestou o pedido inicial, torna-se factível o abreviamento do 

rito (art. 330, inciso II, do Código de Processo Civil) com a consequente 

aplicação da regra do art. 319 do Código de Processo Civil, ensejando, 

assim, a procedência da pretensão. Apesar de a presunção de 

veracidade decorrente do art. 319 do Código de Processo Civil ser 

relativa, pela análise dos autos, os pedidos formulado pela parte autora 

merecem ser acolhidos, pois o conjunto probatório demonstra a tese 

esposada na inicial, sustentando a presunção que lhe favorece. Pois bem, 

o artigo 14 do Código do Consumidor atribui ao fornecedor dos serviços a 

reparação dos danos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos 

serviços, independente de culpa, sendo que só terá a sua 

responsabilidade eximida se provar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de 

serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.” No caso dos autos, aplicando-se os institutos do Código 

de Defesa do Consumidor, dentre eles a inversão do ônus da prova e a 

responsabilidade objetiva da empresa, constata-se que a pretensão 

merece guarida. O autor demonstra ter contratado a compra do motor e os 

serviços de instalação, além de efetuado o pagamento por meio de prova 

documental e, com a inversão do ônus da prova aliada à responsabilidade 

objetiva da ré, competia aos réus, revéis, demonstrar que defeito no 

produto ou serviço inexistia, o que não ocorreu, fazendo-se presumir a 

ocorrência da falha. Mais e além, a farta prova documental dá suporte às 

ocorrências narradas na inicial, quanto ao fato de ter havido a prisão em 

flagrante do autor em razão de ter em funcionamento em seu veículo motor 

de outro carro, o qual contava com restrição judicial, o que gerou para ele 

grande abalo de ordem moral, eis que uma prisão indevida é por demais 

gravosa. DANOS MATERIAIS No que tange ao “quantum” dos danos 

emergentes, referente aos prejuízos sofridos, reputa-se que razão 

assiste ao autor, tendo em vista que os mesmos se mostram razoáveis no 

montante de R$ 13.640,00 (treze mil, seiscentos e quarenta reais), 

consoante documentação comprobatória anexada ao processo. O valor é 

consubstanciado pela somatória do valor pago pelo motor (R$ 8.000,00), 

pelo valor da fiança (R$ 2.640,00) e honorários contratuais de seu 

advogado (R$ 3.000,00). Com a revelia, deixaram os réus de atacar 

diretamente que o valor se encontra provado, inclusive, acostando 

orçamento contradizendo o valor pretendido pelo autor. É ônus da 

impugnação a demonstração de fato modificativo, impeditivo e extintivo do 

réu, reputa-se que razão não lhe assiste quanto à impugnação 

concernente ao montante do dano material emergente. Dessarte, o réu 

deve efetuar o pagamento da quantia de R$ 13.640,00 (treze mil, 

seiscentos e quarente reais) em favor do autor concernente aos danos 

materiais (danos emergente) em decorrência da responsabilidade civil. 

DANOS MORAIS No que toca ao dano moral, evidenciada a falha na 

prestação de serviços conforme antes asseverado, tem-se que de fato 

ocorreu e comporta reparação. Ora, o autor demonstrou documentalmente 

que foi preso em flagrante delito, sendo conduzido para a delegacia, 

algemado por consequência do ato ilícito praticado pelos réus, razão pela 

qual o dano emerge evidente. No que toca à fixação do quantum, há 

enorme celeuma doutrinária e jurisprudencial nas hipóteses de danos 

extrapatrimoniais, tendo em vista a dificuldade de sua mensuração dada a 

sua subjetividade e o critério do arbitramento. É patente a inadmissibilidade 

de tarifar o dano moral experimentado, sendo sedimentado no verbete n. 

281 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A indenização por dano 

moral não está sujeita a tarifação prevista na Lei de Imprensa”. De toda 

sorte, o dano extrapatrimonial também não pode ser fonte de lucro por 

aqueles que eventualmente foram aviltados em seus direitos, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse 

compasso, segue as lições do civilista Sérgio Carvalieri Filho quando 

almeja explicar as balizas para a fixação dos danos morais: “Razoável é 

aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa 

proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, 

adequado, necessário e proporcional. A razoabilidade é o critério que 

permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a 

lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a 

conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a 

determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins 

visados; que sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, 

ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o 

seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta 

ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 
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capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. 

Saliente-se que não há critério ou método exclusivo para a quantificação 

do dano, podendo ser utilizado a razoabilidade, a ponderação, o 

arbitramento a equidade, entre outros modelos propugnados pela ciência 

jurídica. Em relação ao dano moral, especialmente no caso em tela, será 

utilizado critério do arbitramento, utilizando-se como balizador a lógica do 

razoável, inspirando-se no princípio da reparação integral encontrado no 

art. 944 do Código Civil, sem deixar de ser sopesada a concorrência de 

causa para a ocorrência do evento danoso. Pois bem, este Juízo entende 

que, neste caso, o valor deve ser fixado levando-se em consideração a 

necessidade de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos 

morais e/ou financeiros suportado pela parte autora, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza. III – Dispositivo Diante 

do exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos iniciais para o 

fim de: a) condenar o réu ao pagamento de R$ 13.640,00 (treze mil, 

seiscentos e quarente reais) a título de danos materiais, corrigido 

monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 

43 do Colendo Superior Tribunal de Justiça[1]) e juros moratórios de 1% ao 

mês a incidir do evento danoso (Súmula 54 do STJ[2]); b) condenar os 

réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais) em favor do autor, devendo tal valor ser 

monetariamente corrigido e acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o artigo 406 do 

Código Civil. Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do 

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

CONDENA-SE a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixa-se em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Transitado em julgado, 

certifique-se e ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 11 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] Súmula 43 - Incide correção monetária sobre 

dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. (Súmula 43, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 14/05/1992, DJ 20/05/1992) [2] Súmula 54 - Os juros 

moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade 

extracontratual. (Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 

01/10/1992)

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000523-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA BRESS DE MATOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM DE MATOS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1000523-38.2016.8.11.0006 

AUTOR: JOSEFA BRESS DE MATOS OLIVEIRA RÉU: CARMEM DE MATOS 

SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação de usucapião ajuizada por 

JOSEFA BRESS DE MATOS OLIVEIRA em face de CARMEM DE MATOS, 

ambos qualificados no encarte processual. Alega a autora ser legítima 

possuidora do lote urbano localizado na Rua São Jorge, Bairro Cavalhada 

I, com área de 189 m², Cáceres/MT, encontrando-se na posse de forma 

mansa, pacífica e sucessiva há mais de 15 (quinze) anos. Afirma a 

presença dos requisitos legais, motivo pelo qual requereu a procedência 

da pretensão, de modo a reconhecer a propriedade do aludido bem. Com a 

exordial vieram documentos. A inicial foi recebida em 29.07.2016 (id. 

1615616). Os requeridos ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais 

interessados foram citados por edital, sendo que os confrontantes e os 

requeridos com domicílio conhecido foram citados pessoalmente A União 

(id. 4314816), o Estado de Mato Grosso (id. 1989854) e o Município de 

Cáceres (id. 1966752) manifestaram expresso desinteresse na lide. 

Decisão saneadora juntada no id. 4508543 designando audiência de 

instrução e julgamento, sendo esta realizada (id. 5572542) ocasião em que 

foi declarada preclusa a oportunidade para produção de prova oral pela 

requerente, bem como tomado o depoimento pessoal da requerida. Vieram 

os autos conclusos. II – Fundamentação. Considerando que a ré não 

contestou o pedido inicial, torna-se factível o abreviamento do rito (art. 

355, inciso II do Código de Processo Civil), devendo ser aplicado os 

normais efeitos estabelecidos no art. 344 do Código de Processo Civil. 

Ainda que relativo o efeito de presunção de veracidade dos fatos 

narrados inicial, os elementos probatórios corroboram o acolhimento da 

pretensão. O autor afirma que possui direito a usucapião ordinária do 

imóvel urbano com a união de posse de seus antecessores. Nesse 

cenário, assim verbera os artigos 1.242 e 1.243 do Código Civil: Art. 1.242. 

Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e 

incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos. Art. 

1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos 

artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores 

(art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos 

do art. 1.242, com justo título e de boa-fé. Quanto aos requisitos 

necessários para aquisição originária através da usucapião, passa-se a 

discorrer quanto ao justo título e boa-fé. Em relação ao justo título, segue 

as lições da doutrina de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: 

“Justo título é o instrumento que conduz um possuidor a iludir-se, por 

acreditar que ele lhe outorgava a condição de proprietário. Trata-se de um 

título que, em tese, apresenta-se como instrumento formalmente idôneo a 

transferir a propriedade, malgrado apresente algum defeito que impeça a 

sua aquisição. Em outras palavras, é o ato translativo inapto a transferir a 

propriedade por padecer de um vício de natureza formal ou substancial” 

(Curso de Direito Civil. Reais. Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

Rosenvald. 8ª Edição. 2012. Editora JusPodivm. Página 422). No que 

concerne a boa-fé, da mesma maneira, convém trazer a liça, as 

elucidações dos doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

Rosenvald: “Boa-fé é o estado subjetivo de ingnorância do possuidor 

quanto ao vício ou obstáculo que lhe impede a aquisição da coisa (art. 

1201, do CC). Para fins de usucapião, resulta na convicção de que o bem 

possuído lhe pertence. Ao adquirir a coisa, falsamente supôs ser o 

proprietário. A boa-fé, portanto, é mais que o animus domini. Enquanto a 

maior parte dos possuidores detém intenção de dono – mas sabem que 

não o são –, o possuidor com boa-fé incide em estado de erro, que gera 

nele a falsa percepção de ser o titular da propriedade. (...) Quanto à 

posse mansa e pacífica e ininterrupta, reputa-se que tais requisitos 

também foram satisfeitos pelo autor, uma vez que, como se observa nos 

elementos probatórios colhidos nos autos, não houve qualquer oposição 

dos réus e demais interessados quanto ao exercício da posse e da 

pretensão da parte autora. Além do mais, não houve qualquer 

descontinuidade do poder físico sobre o imóvel usucapiendo. Sobre o 

tema, mais uma vez, trago a celeuma os ensinamentos de Cristiano 

Chaves e Nelson Rosenvald, que assim verberam: “Mansidade, 

pacificidade e continuidade indicam exercício ininterrupto e sem oposição 

da posse. (...) O requerente pretende ainda unir a sua posse com a dos 

seus anteriores ocupantes do imóvel, nesse espeque, cumpre analisar se 

os requisitos da acessio possessionis estão presentes a possibilitá-la, 

nos termos do art. 1.243, do Código Civil. Em análise minuciosa aos 

elementos contidos nos autos, em especial os contratos acostados e o 

cadastramento do imóvel junto ao Município de Água Boa/MT demonstram 

que os antecessores efetivamente exerciam a posse sobre a aludida área 

com as mesmas características, isto é, de forma mansa, pacífica, contínua 

e ininterrupta. Nesse particular, elucida Cristiano Chaves e Nelson 

Rosenvald: (...) Portanto, o êxito da ação de usucapião demanda a 

demonstração do real poder de fato sobre a coisa, tanto por parte do 

cedente como do cessionário, agregando-se a isto a comprovação da 

relação jurídica que determinou a transferência de posse. O autor 

demonstrou a posse exercida no imóvel em comento há mais de 15 

(quinze) anos de forma contínua, mansa e pacífica, consoante 

reconhecido expressamente pela requerida em seu depoimento pessoal, 

razão pela qual a procedência da demanda é medida que se impõe. III – 

Dispositivo Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para declarar a ocorrência da prescrição aquisitiva e, 

por conseguinte, a propriedade da usucapiente Josefa Bress de Matos 

Oliveira, qualificada nos autos, sobre o imóvel descrito na inicial, com 

fundamento nos artigos 1.240, 1.242 e 1.243, do Código Civil. Por 

conseguinte, EXTINGUE-SE O PROCESSO com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE 

mandado para o registro da propriedade, encaminhando-se ao Cartório de 

Registro de Imóveis competente. Com fundamento no princípio da 

causalidade, CONDENA-SE o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Em relação aos honorários advocatícios, estes não são 

incidentes, tendo em vista a ausência de pretensão resistida. Com o 
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trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cáceres/MT, 15 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001691-75.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UDSON DA SILVA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001691-75.2016.8.11.0006 AUTOR: 

UDSON DA SILVA RAMOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação cobrança de 

seguro DPVAT ajuizada por UDSON DA SILVA RAMOS em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, todos qualificados nos autos. 

Sustenta que foi vítima de acidente de trânsito que lhe acarretou lesões no 

quadril. Requer a condenação da ré ao pagamento da complementação do 

seguro no percentual de 100% (cem por cento) do total, custas e 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram diversos documentos. 

Despacho inicial (id. 2451447) concedendo os benefícios da justiça 

gratuita e determinando a citação da ré. Regularmente citada, a ré 

apresentou contestação no id. 3245760 argumentando, em preliminares, a 

necessidade de alteração no polo passivo, a inépcia da petição inicial ante 

a ausência de pedido específico e a ausência de interesse de agir devido 

a concessão administrativa da indenização, no mérito, sustenta a 

improcedência do pedido. As partes compareceram na audiência de 

conciliação designada, porém não houve acordo (id. 4755039). Realizados 

alguns atos processuais, foi acostado o Laudo pericial unilateral no id. 

4755039. Réplica no id. 4793607. Vieram os autos conclusos. II – 

Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Considerando que os elementos 

necessários à formação da convicção deste juízo encontram-se coligidos 

aos autos, verifica-se que a demanda se encontra apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso II, do CPC. DAS 

PRELIMINARES No que se refere à questão preliminar aduzida de ausência 

de interesse de agir em razão da satisfação da indenização na esfera 

administrativa, sob o argumento que teria ocorrido o pagamento da 

indenização na via administrativa que, no entendimento da ré deu plena, 

irrevogável e irretratável quitação à indenização, tem-se que não demanda 

acolhimento. Com efeito, o pagamento realizado não implica renúncia ao 

direito de pleitear a diferença de valor a que tem direito o beneficiário. O 

pagamento comprova, tão somente, que o Autor recebeu a importância ali 

referida. Qualquer renúncia ao recebimento de outros valores deveria ser 

expressa, e, ainda assim, não se tornaria plenamente imutável, 

dependendo do contexto em que fosse questionada. No presente caso, 

não houve qualquer renúncia pela parte Autora de eventuais créditos 

remanescentes. Aliás, ressalta-se que o erro administrativo, porventura 

existente, cujo questionamento pode vir a ser levantado, não gera coisa 

julgada. Portanto, a preliminar deve ser rechaçada. Em relação à preliminar 

de inépcia da inicial, também não merece guarida porquanto o autor é claro 

ao postular a concessão do percentual de 100% (cem por cento) 

referente a invalidez que afirma ter sofrido, razão pela qual este Juízo a 

rejeita. Por fim, no que tange à necessidade de alteração do polo passivo 

para o fim de constar que a parte ré é SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., não há controvérsia, de modo 

que tal pleito se acolhe, determinando-se a retificação do registro de 

autuação do processo no sistema PJE. DO MÉRITO No caso em tela, 

verifica-se que a questão central refere-se no pedido de complementação 

de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em decorrência de 

acidente de trânsito causado por veículo de via terrestre o qual resultou a 

autora lesão corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 

6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

(DPVAT), que visa indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de 

acidentes de trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via 

terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o 

condutor do próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de 

seguro, Cavalieri leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de 

dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de responsabilidade civil para 

os proprietários de veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso 

direito positivo mais uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 

8.441, de 13 de julho de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, 

tornando a indenização mais abrangente. Os riscos acarretados pela 

circulação de veículos são tão grandes e tão extensos que o legislador, 

em boa hora, estabeleceu esse tipo de seguro para garantir uma 

indenização mínima às vítimas de acidente de veículos, mesmo que não 

haja culpa do motorista atropelador. Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 

6.194/74, esse seguro deixou de se caracterizar como seguro de 

responsabilidade civil do proprietário para se transformar num seguro 

social em que o segurado é indeterminado, só se tornando conhecido 

quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando assumir a posição de 

vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o recebimento da 

indenização pretendido pela Autora é necessário que a vítima decorrente 

de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez permanente total ou 

parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo tais sequelas, 

impossível o reconhecimento do direito à indenização securitária pleiteada. 

Como sobredito, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores está previsto na Lei n. 6.194/74, que predispõe 

pagamento de indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica. O 

disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma prevê que a 

indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: Art. 3o Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 4755039 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o 

quadril, a mesma indicada nos documentos médicos apresentados pela 

autora. Deste modo, não há que se falar em ausência de nexo causal, 

restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além dos 

documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que a parte autora foi acometida por 

“comprometimento funcional ao esforço de quadril, com limitação de 

mobilidade e redução de força do mesmo”, ocasionando lesão parcial 

incompleta, gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo com 

proporção de 75% (intensa). Aduzindo que o aludido exame é realizado 

por profissional capacitado na área médica, não havendo nada que 

desabone o referido trabalho para que não possa servir de prova nos 

autos, tem-se que o laudo médico é prova forte, aliado às demais, para 

demonstrar que o requerente esta acometido por invalidez parcial e 

incompleta, porém, permanente. Deste modo, apesar de não estar ligado 

apenas à prova pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é 

essencial, e demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou 

seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de 

indenização referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser 

recebido submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela 

expõe os percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro 

lesado a serem considerados na fixação da indenização de seguro 

obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. Como no caso do 

Autor houve a perda parcial intensa, com repercussão de 75% (setenta e 

cinco por cento). Todavia, o valor indenizatório recebido 

administrativamente corresponde às lesões apuradas, de sorte que não 

há valor remanescente pendente de pagamento, razão pela qual a 

improcedência do pedido veiculado na inicial é medida de rigor. III – 

Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, por conseguinte, extingue o processo com a resolução 

do mérito nos termos do art. 487, I do CPC. Com supedâneo no princípio da 

causalidade, CONDENA-SE a autora ao pagamento das custas e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 704 de 1523



despesas processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no 

equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Todavia, SUSPENDE-SE a exigibilidade da 

verba de sucumbência acima, nos termos do art. 98, §3º do CPC. 

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de 

estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 15 de janeiro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001966-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO FERREIRA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001966-24.2016.8.11.0006 AUTOR: 

ERALDO FERREIRA GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação cobrança de 

seguro DPVAT ajuizada por ERALDO FERREIRA GOMES em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, todos qualificados nos autos. 

Sustenta que foi vítima de acidente de trânsito/atropelamento no dia 

15.04.2016, o que lhe acarretou lesões na clavícula esquerda. Requer a 

condenação da ré ao pagamento da complementação do seguro no 

percentual de 100% (cem por cento) do total, custas e honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram diversos documentos. Despacho inicial 

(id. 3073073) concedendo os benefícios da justiça gratuita e determinando 

a citação da ré. Regularmente citada, a ré apresentou contestação no id. 

4599795 argumentando, em preliminares, a necessidade de alteração no 

polo passivo e, no mérito, sustenta a improcedência do pedido. As partes 

compareceram na audiência de conciliação designada, porém não houve 

acordo (id. 4755150). Realizados alguns atos processuais, foi acostado o 

Laudo pericial unilateral no id. 4755150. Réplica no id. 4798434. Vieram os 

autos conclusos. II – Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste juízo 

encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a demanda se encontra 

apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso II, do 

CPC. DAS PRELIMINARES No que tange à necessidade de alteração do 

polo passivo para o fim de constar que a parte ré é SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., não há controvérsia, de 

modo que tal pleito se acolhe, determinando-se a retificação do registro de 

autuação do processo no sistema PJE. DO MÉRITO No caso em tela, 

verifica-se que a questão central refere-se no pedido de complementação 

de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em decorrência de 

acidente de trânsito causado por veículo de via terrestre o qual resultou a 

autora lesão corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 

6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

(DPVAT), que visa indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de 

acidentes de trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via 

terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o 

condutor do próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de 

seguro, Cavalieri leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de 

dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de responsabilidade civil para 

os proprietários de veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso 

direito positivo mais uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 

8.441, de 13 de julho de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, 

tornando a indenização mais abrangente. Os riscos acarretados pela 

circulação de veículos são tão grandes e tão extensos que o legislador, 

em boa hora, estabeleceu esse tipo de seguro para garantir uma 

indenização mínima às vítimas de acidente de veículos, mesmo que não 

haja culpa do motorista atropelador. Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 

6.194/74, esse seguro deixou de se caracterizar como seguro de 

responsabilidade civil do proprietário para se transformar num seguro 

social em que o segurado é indeterminado, só se tornando conhecido 

quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando assumir a posição de 

vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o recebimento da 

indenização pretendido pela Autora é necessário que a vítima decorrente 

de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez permanente total ou 

parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo tais sequelas, 

impossível o reconhecimento do direito à indenização securitária pleiteada. 

Como sobredito, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores está previsto na Lei n. 6.194/74, que predispõe 

pagamento de indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica. O 

disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma prevê que a 

indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: Art. 3o Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 4755150 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o 

quadril, a mesma indicada nos documentos médicos apresentados pela 

autora. Deste modo, não há que se falar em ausência de nexo causal, 

restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além dos 

documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que a parte autora foi acometida por 

comprometimento de movimento de ombro esquerdo, com redução de 

força do mesmo, ocasionando lesão parcial incompleta, gerando dano 

anatômico e/ou funcional definitivo com proporção de 50% (média). 

Aduzindo que o aludido exame é realizado por profissional capacitado na 

área médica, não havendo nada que desabone o referido trabalho para 

que não possa servir de prova nos autos, tem-se que o laudo médico é 

prova forte, aliado às demais, para demonstrar que o requerente esta 

acometido por invalidez parcial e incompleta, porém, permanente. Deste 

modo, apesar de não estar ligado apenas à prova pericial, no caso dos 

autos, vislumbra-se que ela é essencial, e demonstra, de maneira clara, o 

grau e a lesão do autor, ou seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. Pois 

bem, em se tratando de indenização referente ao seguro DPVAT, a 

quantificação do valor a ser recebido submete-se à situação adequada a 

cada caso. A referida tabela expõe os percentuais sobre a importância 

segurada por órgão ou membro lesado a serem considerados na fixação 

da indenização de seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente 

parcial. Partindo dessas premissas, como no caso da parte autora houve 

a perda parcial incompleta, com repercussão de 50%, o valor indenizatório 

in casu deve obedecer ao seguinte cálculo: R$ 13.500,00 – 25% = R$ 

3.375,00/100 = 33,75 x 50%, que culmina no montante indenizatório de = 

R$ 1.687,00 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais). Assim, o valor da 

indenização que faz jus o Autor é de R$ 1.687,00 (mil, seiscentos e oitenta 

e sete reais), que devem ser corrigidos a partir do evento danoso 

(segundo entendimento do STJ), e acrescidos de juros de mora (1%) a 

partir da citação. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial condenando a 

ré ao pagamento de indenização referente ao seguro DPVAT ao autor, no 

valor de R$ 1.687,00 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais), sobre o qual 

deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data de 

citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, com 

espeque no artigo 3º da Lei n. 6.194/74. No que tange aos honorários, 

ficam arbitrados no valor total em 15 % sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC. Por consequência, EXTINGUE-SE o 

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

CPC. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas 

de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 15 de janeiro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000659-35.2016.8.11.0006
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FABIO SANTANA MENEZES (AUTOR)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000659-35.2016.8.11.0006 AUTOR: 

FABIO SANTANA MENEZES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação cobrança de 

seguro DPVAT ajuizada por FÁBIO SANTANA MENEZES em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, todos qualificados nos autos. 

Sustenta que foi vítima de acidente de trânsito em 30.01.2015 que lhe 

acarretou lesão patelar. Requer a condenação da ré ao pagamento da 

complementação do seguro no percentual de 100% (cem por cento) do 

total, custas e honorários advocatícios. Com a inicial vieram diversos 

documentos. Despacho inicial (id. 1543573) concedendo os benefícios da 

justiça gratuita e determinando a citação da ré. Regularmente citada, a ré 

apresentou contestação no id. 4655277 argumentando, em preliminares, a 

necessidade de alteração no polo passivo e a ausência de interesse de 

agir devido a concessão administrativa da indenização, no mérito, 

sustenta a improcedência do pedido. As partes compareceram na 

audiência de conciliação designada, porém não houve acordo (id. 

4608986). Realizados alguns atos processuais, foi acostado o Laudo 

pericial unilateral no id. 4884825. Réplica no id. 4680974. Vieram os autos 

conclusos. II – Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste juízo 

encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a demanda se encontra 

apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso II, do 

CPC. DAS PRELIMINARES No que se refere à questão preliminar aduzida 

de ausência de interesse de agir em razão da satisfação da indenização 

na esfera administrativa, sob o argumento que teria ocorrido o pagamento 

da indenização na via administrativa que, no entendimento da ré deu plena, 

irrevogável e irretratável quitação à indenização, tem-se que não demanda 

acolhimento. Com efeito, o pagamento realizado não implica renúncia ao 

direito de pleitear a diferença de valor a que tem direito o beneficiário. O 

pagamento comprova, tão somente, que o Autor recebeu a importância ali 

referida. Qualquer renúncia ao recebimento de outros valores deveria ser 

expressa, e, ainda assim, não se tornaria plenamente imutável, 

dependendo do contexto em que fosse questionada. No presente caso, 

não houve qualquer renúncia pela parte Autora de eventuais créditos 

remanescentes. Aliás, ressalta-se que o erro administrativo, porventura 

existente, cujo questionamento pode vir a ser levantado, não gera coisa 

julgada. Portanto, a preliminar deve ser rechaçada. Por fim, no que tange à 

necessidade de alteração do polo passivo para o fim de constar que a 

parte ré é SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A., não há controvérsia, de modo que tal pleito se acolhe, 

determinando-se a retificação do registro de autuação do processo no 

sistema PJE. DO MÉRITO No caso em tela, verifica-se que a questão 

central refere-se no pedido de complementação de seguro obrigatório de 

danos pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito 

causado por veículo de via terrestre o qual resultou a autora lesão 

corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), que visa 

indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via terrestre, seja por 

terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri 

leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o 

seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de 

veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais 

uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho 

de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendido pela Autora é necessário que a 

vítima decorrente de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez 

permanente total ou parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo 

tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à indenização 

securitária pleiteada. Como sobredito, o seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei n. 

6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do seguro 

obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma 

prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: Art. 3o Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 4884825 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o 

joelho direito, a mesma indicada nos documentos médicos apresentados 

pela autora. Deste modo, não há que se falar em ausência de nexo causal, 

restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além dos 

documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que a parte autora foi acometida por 

“comprometimento moderado de flexão do joelho direito”, ocasionando 

lesão parcial incompleta, gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo 

com proporção de 50% (média). Aduzindo que o aludido exame é 

realizado por profissional capacitado na área médica, não havendo nada 

que desabone o referido trabalho para que não possa servir de prova nos 

autos, tem-se que o laudo médico é prova forte, aliado às demais, para 

demonstrar que o requerente esta acometido por invalidez parcial e 

incompleta, porém, permanente. Deste modo, apesar de não estar ligado 

apenas à prova pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é 

essencial, e demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou 

seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de 

indenização referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser 

recebido submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela 

expõe os percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro 

lesado a serem considerados na fixação da indenização de seguro 

obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. Como no caso do 

Autor houve a perda parcial média, com repercussão de 50% (cinquenta 

por cento). Todavia, o valor indenizatório recebido administrativamente 

corresponde às lesões apuradas, de sorte que não há valor 

remanescente pendente de pagamento, razão pela qual a improcedência 

do pedido veiculado na inicial é medida de rigor. III – Dispositivo Diante do 

exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por 

conseguinte, extingue o processo com a resolução do mérito nos termos 

do art. 487, I do CPC. Com supedâneo no princípio da causalidade, 

CONDENA-SE a autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no equivalente a 

10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2º do Código 

de Processo Civil. Todavia, SUSPENDE-SE a exigibilidade da verba de 

sucumbência acima, nos termos do art. 98, §3º do CPC. Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de estilo. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 15 de janeiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002477-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MOURA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1002477-22.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: LUCIENE MOURA DE OLIVEIRA REQUERIDO: CARTÓRIO DE 

2º OFICIO DE SALTO DO CÉU SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação 

para retificação de registro civil proposta por LUCIENE MOURA DE 

OLIVEIRA SILVA, devidamente qualificada nos autos, pugnando pela 

alteração de sua profissão ao argumento de que foi posta erroneamente 

junto ao registro de casamento no Cartório de Registro Civil. Afirma que 

consta em sua certidão de casamento sua profissão como sendo 

professora, mas que jamais trabalhou como tal. Diz que sempre morou e 

trabalhou na zona rural, razão pela qual a certidão de casamento deveria 

constar sua profissão a de lavradora. Com a inicial vieram documentos. 

Em despacho inicial (id. 3648870), foram deferidos os benefícios da 

assistência judiciária gratuita e determinada a intimação do Ministério 

Público. Parecer do Ministério Público pugnando pela realização de 

audiência (id. 4286974). Realizada audiência de instrução e julgamento, 

consoante ata anexada no id. 5068275. Em parecer oral, o representante 

do Ministério Público opina favoravelmente ao pedido inicial (id. 5068276). 

A Defensoria Pública manifesta-se pelo deferimento do pedido (id. 

5068242). Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação Dispõe o art. 

109, da Lei 6015/73 (Lei de Registro Público) sobre a possibilidade da 

lavratura, restauração ou retificação de assentamento no registro civil, 

onde, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados e, não 

havendo mais provas, o juiz decidirá sobre o pedido. Com efeito, entre as 

finalidades dos registros públicos, estão a preservação da eficácia, da 

autenticidade e a segurança dos atos jurídicos. Dessa forma, qualquer 

autorização judicial para retificar dados constantes de assentamento civil 

deve guardar conformidade com o princípio da verdade real, conferindo 

publicidade a situações efetivas e reais. Outrossim, se, de um lado, a 

regra contida no art. 109 da Lei n. 6.015/1973 autoriza a retificação do 

registro civil, por outro lado, ressalva que essa retificação somente será 

permitida na hipótese de haver erro em sua lavratura. Desse modo, é 

mister a indispensável comprovação por prova idônea e segura da 

ocorrência de erro aparente de escrita ou de motivo superveniente legítimo 

apto a embasar o pedido de retificação, o que não ocorreu no caso. 

Partindo dessas premissas, nota-se que em seu depoimento pessoal a 

requerente contradiz o que foi afirmado na petição inicial, porquanto 

afirmou ser produtora rural, porém disse que por volta do ano de 1996 

substituiu uma professora quando ela foi fazer cirurgia por 

aproximadamente 8 meses, em uma Escola Municipal em comunidade 

situada no Município de Salto do Céu-MT. Mais e ainda, ao ser indagada se 

na ocasião de seu casamento (27/07/1997) ainda estava substituindo a 

professora, ela respondeu que SIM. Portanto, inexiste qualquer erro a ser 

retificado tendo em vista que a certidão de casamento espelha a realidade 

declarada e vivenciada à época de sua confecção, corroborado pelo que 

foi afirmado em depoimento pessoal pela própria requerente. Nesse 

quadro, extrai-se que a pretensão da interessada é obter prova para 

requerimento de benefícios previdenciários no futuro, para tal objetivo 

deve valer-se de procedimento autônomo em via processual própria, 

utilizando-se, inclusive, do disposto na Súm. n. 242-STJ. Dessarte, não se 

revela possível que se permita desnaturar o instituto da retificação do 

registro civil, que, como é notório, serve para corrigir erros quanto a 

dados essenciais dos interessados, a saber, filiação, data de nascimento 

e naturalidade, e não quanto a circunstâncias absolutamente transitórias, 

como domicílio e profissão. Ademais, o resultado da demanda pode trazer 

consequências na órbita previdenciária, exigir-se-ia a prévia manifestação 

da respectiva autarquia acerca do pedido, por evidente interesse dela na 

solução da controvérsia. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - CERTIDÃO DE CASAMENTO - 

PROFISSÃO - ALTERAÇÃO - ERRO NÃO DEMONSTRADO - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Os registros públicos visam dar "autenticidade, 

segurança e eficácia dos atos jurídicos" (Lei nº 6.015/73, art. 1º), Por 

essa razão, a regra é a imutabilidade do registro. 2. Cabe ao interessado 

comprovar que existem vícios no registro que demandam sua retificação. 

3. Como a imutabilidade do registro é a regra, a prova do erro a justificar 

eventual alteração deve ser robusta. 4. A mera alegação de que a 

profissão dos nubentes é "lavrador" e não "estudante", como consta no 

assento de casamento, não configura erro apto para retificá-lo. 5. 

Sentença mantida. (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº AC 10312100024867001 

MG - Rel. Des. Renato Dresch - Publicação: 24/06/2015) CIVIL - 

PROFISSÃO - AUSÊNCIA DE ERRO ESSENCIAL NO REGISTRO - RECURSO 

DESPROVIDO. O Registro Público tem presunção de veracidade, sendo 

assim, o seu procedimento retificatório (Lei n. 6.015, art. 212 ss) serve 

para corrigir erros essenciais nos assentos, não se prestando para 

alterar dados transitórios neles constantes, como aqueles quanto à 

atividade profissional exercida pela declarante, pois que absolutamente 

irrelevante à sua validade. (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0429.06.010603-7/001 - Rel. Des. Nepomuceno Silva - Publicação: 

06/12/2007) Diante do quadro alinhavado, tem-se que a pretensão da 

requerente não merece acolhida, em razão de não haver demonstrado a 

existência de erro no registro, sendo indevida qualquer retificação ante a 

higidez do documento. III – Dispositivo Ante o exposto, este Juízo JULGA 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por consequência extingue o feito com 

resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC. Com supedâneo no 

princípio da causalidade, CONDENA-SE a autora ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no 

equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Todavia, SUSPENDE-SE a exigibilidade da 

verba de sucumbência acima, nos termos do art. 98, §3º do CPC. Após as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os presentes autos com as baixas e 

anotações de praxe. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 15 de janeiro 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001630-20.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE CLARISSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001630-20.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA REQUERIDO: ELIANE CLARISSE DA SILVA SENTENÇA I – Relatório 

Trata-se de ação de busca e apreensão em que a empresa requerente 

alega, em síntese, que o requerido firmou contrato de financiamento junto 

à instituição financeira para aquisição de um veículo, cujo bem ficou 

vinculado por alienação fiduciária em garantia de contrato de 

financiamento. Aduz que a parte requerida tornou-se inadimplente 

deixando de efetuar o pagamento das prestações. Requer a busca e 

apreensão do bem, a citação da parte requerida para apresentar 

contestação, bem como que seja consolidado na posse do mesmo. Com a 

inicial vieram os documentos. Liminar concedida, determinando-se a 

expedição de mandado de busca e apreensão do veículo. Cumprimento da 

liminar e citação da parte requerida (id. ). Mesmo devidamente citado, a 

parte requerida deixou transcorrer o prazo sem purgar a mora ou 

apresentar resposta. Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação Com 

efeito, a requerente afirma que o requerido deixou de efetuar o pagamento 

das parcelas do financiamento do bem alienado fiduciariamente. Frise-se 

que, embora a parte requerida tenha sido regularmente citada e intimada 

da busca e apreensão do bem, deixou transcorrer o prazo sem purgar a 

mora ou apresentar resposta. Sendo assim, não havendo contestação do 

requerido nos autos, a aplicação dos efeitos da revelia é medida que se 

impõe. No caso, além da ausência de contestação que impõe a presunção 

de veracidade dos fatos alegados pela parte requerente, como alhures já 

mencionado, a sua pretensão é corroborada pela plausibilidade do direito 

substancial invocado, evidenciado pelos documentos que instruíram a 

petição inicial, mormente pela cédula de crédito bancário, a nota fiscal do 

bem e a notificação extrajudicial, demonstrando a mora do requerido. 

Logo, em atenção ao que dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, o 

feito comporta julgamento antecipado da lide. É de se observar que, 

executada a liminar, no prazo de cinco dias, consolidar-se-ão a 
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propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69), sendo facultado a ré, no 

prazo de cinco dias pagar a integralidade da dívida pendente (art. 3°, § 2°, 

do Decreto-lei n. 911/69), ou apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 3°, § 3°, do Decreto-lei n. 911/69). No entanto, embora 

regularmente citado, o requerido não se valeu de nenhuma das faculdades 

asseguradas pela legislação vigente. III – Dispositivo Ante o exposto, 

JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, consolidando-se a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e 

apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar 

determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, EXTIGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, tendo em vista o princípio da causalidade. Sem a incidência 

de honorários de sucumbência, tendo em vista a ausência de pretensão 

resistida. Caso haja pedido, DEFERE-SE ainda o requerimento de 

desbloqueio do veículo junto ao CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou 

sistema RENAJUD. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as 

anotações e baixas necessárias. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 15 de janeiro 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001770-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON ESTACIO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001770-54.2016.8.11.0006 AUTOR: 

ADEMILSON ESTACIO RIBEIRO RÉU: OMNI FINANCEIRA S/A SENTENÇA I – 

Relatório Trata-se de ação revisional de contrato bancário c/c restituição 

do indébito proposta por ADEMILSON ESTÁCIO RIBEIRO em face de OMNI 

S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ambos qualificados no 

processo. Alega que firmou com o requerido um contrato de financiamento 

em 31.03.2015 no valor de R$ 17.529,21 visando a aquisição de veículo 

automotor marca/modelo Honda Civic, ano/modelo 2004/2005, quantia a 

ser paga em 48 parcelas mensais de R$ 724,81. Assevera que em razão 

da onerosidade excessiva manteve o pagamento das prestações até a 

parcela de n. 11, ocasião em que deixou de honrar ante a nítida a 

abusividade no contrato, conforme narra. Requer liminarmente a 

consignação mensal do valor incontroverso das parcelas vencidas e 

vincendas e, no mérito, a procedência dos pedidos, declarando a nulidade 

da cobrança de juros superiores a média de 1,59% ao mês, capitalização 

mensal de juros, bem como a restituição do indébito referente à tais 

cobranças e da cobrança das taxas por remuneração de serviço de 

terceiros. Com a inicial vieram documentos. A decisão inicial lançada no id. 

3000164, momento em que foi indeferida a tutela de urgência de natureza 

antecipada, deferida a assistência judiciária gratuita e remetidas as partes 

para a sessão de conciliação. Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação (id. 3305616), alegando preliminarmente a necessidade de 

suspensão do processo ante a existência de recurso especial sob a 

sistemática dos recursos repetitivos. No mérito, sustenta legalidade da 

capitalização de juros, da inexistência de cumulação de comissão de 

permanência com correção monetária, devendo prevalecer a vontade das 

partes, e, assim, rogou pela improcedência do pleito inicial. Audiência de 

conciliação realizada (id. 4693303), ocasião em que restou inexitosa a 

composição amigável entre as partes. Réplica no id. 4921704. Vieram os 

autos conclusos. II – Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste juízo 

encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a demanda se encontra 

apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso II, do 

CPC. Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem 

decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, 

expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX 

da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Nos termos da súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor não implica na procedência automática dos pedidos 

contidos na demanda. DA LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS 

Sobre esse tema, o fato de os juros remuneratórios estarem acima de 12 

% ao ano, por si só, não indica abusividade, consoante a Súmula 382 do 

STJ, que assim dispõe: “A estipulação de juros remuneratórios superiores 

a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Em análise à taxa média 

publicada pelo Banco Central do Brasil para crédito consignado de 

empréstimo pessoal para o setor público[1], verifica-se que na época do 

estabelecimento do negócio jurídico entre as partes (31.03.2015) era de 

25,63 % ao ano. Portanto, o valor estipulado entre as partes (46,614%) 

está muito acima do valor médio de mercado, indicando abusividade, tendo 

em vista que para compor a média, obviamente, algumas instituições 

financeiras praticam valores um pouco maior do que o valor encontrado. 

Nesse quadro, revela-se falta de razoabilidade e proporcionalidade entre o 

valor ajustado entre as partes e o percentual médio de mercado, sendo 

certo que a diferença se mostra aviltante. Dessa maneira, este Juízo 

reputa que a autora merece guarida parcial em seus argumentos. Nesse 

sentido, colhe-se a ementa do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in 

litteris: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO 

OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO INJUSTIFICADA. MORA CONFIGURADA. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS. DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte 

irresignada o ônus de demonstrar, especificadamente, as razões que 

justifiquem a reforma do julgado. No caso, a deficiência de fundamentação 

inviabiliza o exame da tese relacionada à falta de prequestionamento dos 

dispositivos violados. 2. "A circunstância de a taxa de juros 

remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média 

do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo 

a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite 

que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" 

(AgRg nos EDcl no Ag n. 1.322.378/RN, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2011, DJe 1º/8/2011). 3. "O 

reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da 

normalidade contratual descarateriza a mora" (REsp n.1.061.530/RS, 

Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009), 

circunstância não verificada na espécie. 4. "A inscrição/manutenção do 

nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou 

no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo" (REsp n. 

1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 

10/3/2009.). Caracterizada a mora, correto o registro. 5. A parte vencida 

no processo deve arcar com custas e honorários advocatícios. 6. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 275.786/RS, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 28/09/2017) (Destaque) DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 

REMUNERATÓRIOS Em análise do contrato firmado entre as partes, 

mesmo que ainda não tenha sido expressamente pactuado a capitalização 

dos juros remuneratórios, nota-se que, por simples operação matemática, 

a sua incidência no contrato, visto que a multiplicação da taxa de juro 

mensal não correspondente com a taxa anual. A taxa de juros 

remuneratório mensal como expressamente afirmado pela autora foi de 

3,240% e a taxa de juro anual restou em 46,614%. Nota-se que esta taxa 

supera o duodécuplo daquela, inferindo-se, portanto, a contratação de 

juros remuneratórios de forma capitalizada. Nesta vereda, no julgamento 

do Recurso Especial n. 973.827/RS, submetido pela sistemática dos 

recursos repetitivos representativos de controvérsia, a Ministra Relatora 

Maria Isabel Gallotti do Colendo Superior Tribunal de Justiça assim 

sedimentou: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 

AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM 
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DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS 

COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 

2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. 

CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 

22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela 

Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, 

tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos 

serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não 

pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos 

juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática 

financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", 

métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao 

início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada 

taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas 

apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o 

que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do 

art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com 

periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, 

data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como 

MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento 

pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser 

cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o 

estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da 

abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial 

conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) 

(Destaque) Sendo assim, nota-se que a taxa de juro remuneratório anual 

supera o duodécuplo da taxa de juros mensal, denotando-se a existência 

de capitalização e a formalização de manifestação volitiva neste sentido, 

razão não assistindo à autora quanto à sua revisão, tendo em vista a 

incidência do princípio do pacta sunt servanta. Ademais, é relevante 

consignar que houve estipulação expressa de capitalização, como se 

pode observar no item B 1 do contrato. DA ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO 

PELA APLICAÇÃO DA TABELA PRICE No que tange a alegação de que a 

utilização do Sistema Frances de capitalização e amortização de débitos 

(Tabela Price), significaria cobrança de taxa de juros superior à 

contratada, porque inflacionaria o saldo devedor. Sobre o tema, é curial 

salientar que se popularizou a ideia de que o sistema Price favorece o 

inflacionamento da dívida, o que não é verdadeiro, porque, em verdade, se 

trata de um método mais simplificado de calcular o valor de cada 

prestação contratada, assim como a importância de cada parcela de juros, 

amortização e o saldo devedor, a partir de uma fórmula em que é possível 

definir previamente o percentual de juros que se deseja pactuar, 

inocorrendo qualquer discrepância entre os encargos contratados e o 

valor efetivamente cobrado. Nesse diapasão, colhe-se a lição da Corte 

Superior: “[...] Em relação à insurgência do reclamante acerca da 

existência de taxa de juros abusiva, ressalte-se que somente será 

considerada cobrança abusiva de tarifas e encargos contratuais diante da 

demonstração de abuso, em relação às práticas de mercado negócios 

jurídicos contemporâneos análogos? (REsp 1.255.573). Especificamente, 

em casos semelhantes ao ora debatido, esta Turma já posicionou-se de 

que só será considerada abusiva a taxa de juros remuneratórios quando 

esta superar uma vez e meia até o triplo da taxa média, conforme 

entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme voto 

da Ministra Nancy Andrighi no REsp nº 1.061.530/RS. Vejamos: (...) A 

jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado 

abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari 

Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ 

de 04.08.2003)(TJ/PR, RI 002262471201481600210, Relator: Rafael Luis 

Brasileiro Kanayama, 2ª Turma Recursal, Publicação: 31/03/2015). Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. INDISCUTÍVEL A INCIDÊNCIA DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À ESPÉCIE (SÚMULA 297 DO E. 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA). JUROS REMUNERATÓRIOS. DE 

ACORDO COM A TAXA MÉDIA AUFERIDA PELO BACEN. CAPITALIZAÇÃO. 

Possibilidade de Incidência de Capitalização Mensal de Juros após a 

Edição da Medida Provisória Nº 2.170/2001 (cuja CONSTITUCIONALIDADE 

DO ART. 5º FOI RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 

592377, JULGADO EM 04/02/2015) E DESDE QUE EXPRESSAMENTE 

PACTUADA NO CONTRATO. Capitalização Mensal autorizada. Legalidade 

da comissão de permanência. Impossibilidade de cumulação com outros 

encargos moratórios e correção monetária. Prejudicado o recurso quanto 

aos juros de mora. Negaram provimento ao recurso. Unânime. (Apelação 

Cível Nº 70066769175, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 04/11/2015). Por 

conseguinte, a conclusão a que se chega é de que não existem as 

abusividades denunciada na inicial, é legal a capitalização mensal de juros 

estando autorizado pela Súmula 541 do STJ e pelo art. 5º da MP nº 

2170-36/2001, julgado constitucional. DA ILEGALIDADE DAS TAXAS E 

TARIFAS BANCÁRIAS A requerente pretende a restituição das tarifas de 

cadastro TAC, Taxa de registro e pagamentos de outros serviços. 

Primeiramente consigno que os tributos a exemplo o IOF – Imposto sobre 

Operações Financeiras é devido pelo consumidor e passível de ser 

financiado, da mesma forma o seguro de vida somente é formalizado com 

autorização do financiado, da mesma forma a Tarifa de Cadastro tem 

previsão legal, vejamos: O Guardião da Lei Federal no julgamento dos 

recursos especiais repetitivos 1.251.331/RS e n. 1.255.573/RS norteou o 

tema acerca das tarifas bancárias, decisões estas que são paradigmas e 

devem ser observadas em prol da segurança jurídica e do princípio da 

igualdade. Pois bem. São três as teses norteadoras dos temas em 

discussão. 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 

(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das 

tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou 

outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de 

abusividade em cada caso concreto; 2ª Tese: Com a vigência da 

Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços 

bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses 

taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela 

autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a 

contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura 

de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. 

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato 

normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser 

cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição 

financeira; 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do 

Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de 

financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos 

encargos contratuais. Tarifa de cadastro Conforme os recursos 

repetitivos mencionados acima, “permanece válida a tarifa de cadastro 

expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade 

monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento 

entre o consumidor e a instituição financeira”. Portanto, válida a tarifa de 

cadastro, improcede o pleito neste sentido. Tarifa de registro/gravame A 

taxa de registro de contrato e de gravame eletrônico são despesas afetas 

à própria modalidade contratual – de interesse exclusivo da instituição 

financeira – motivo pelo qual o repasse do custo ao contratante configura 

vantagem exagerada em flagrante ofensa aos princípios que regem a 

relação de consumo. Na verdade, trata-se de tentativa da instituição 

financeira de repassar ao consumidor despesas administrativas de sua 

responsabilidade. Portanto, observa-se a prática de abuso em desfavor 

do consumidor. Assim: A Tarifa de Registro de Contrato e Inclusão de 

Gravame é inerente a própria modalidade contratual, a sua publicidade é 

de exclusivo interesse da instituição financeira, razão pela qual o repasse 

dos custos desse registro ao contratante configura vantagem exagerada 

por parte do Banco, em flagrante ofensa aos princípios que regem a 

relação de consumo. Logo, o regimental de decisão que assim decide, 

monocraticamente, não comporta provimento. (TJ/MT- AgR, 123250/2014, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES). Neste tópico, procede o pleito. Tarifa 

de pagamento de outros serviços Neste caso muda-se somente o título 

tratando-se de cobrança de tarifa de serviços de terceiros, importante 

para a análise deste tema é a data de pactuação do contrato, pois a 

Resolução nº 3.518/2007 permitiu a cobrança do encargo, todavia a 

cobrança deve ter origem. É necessário notar, ainda, um valor fixado em 

patamar razoável e não-abusivo, de molde a não ferir os princípios que 

norteiam o Código de Defesa do Consumidor, principalmente a boa-fé, a 

vulnerabilidade e a confiança. No caso concreto, a tarifa foi fixada em 

percentual de 5% do valor do bem e, além disso, não justificação para sua 
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cobrança, assim deve ser afastado inclusive por discrepar do princípio de 

razoabilidade e dos valores médios de mercado cobrados por tal tipo de 

operação. Por tal motivo, rejeita-se a cobrança. III - Dispositivo Forte nos 

fundamentos acima expostos, este Juízo JULGA PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de: a) declarar a abusividade 

dos juros contratados, devendo os mesmos ser adequados com 

observância dos limites da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN 

para operações da mesma natureza; b) determinar exclusão do 

financiamento das Tarifas de: Pagamento de outros serviços no valor de 

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e Taxa de Registro no valor de R$ 

273,00 (duzentos e setenta e três reais); c) determinar a restituição de 

indébito dos valores de forma simples com juros de 1% ao mês correção 

monetária pelos índices do INPC. Em sintonia com o princípio da 

causalidade, tendo em vista a existência de sucumbência recíproca, 

CONDENA-SE as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) para 

cada parte, no valor dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), em conformidade com o artigo 86 do Código de Processo Civil, que 

ficará suspenso em relação à autora por ser beneficiária da justiça 

gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 16 de janeiro de 2018. RAMON 

F A G U N D E S  B O T E L H O  J u i z  d e  D i r e i t o  [ 1 ] 

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSerie

s.do?method=consultarValores

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001693-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONIRA DELUQUE LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001693-45.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

RONIRA DELUQUE LEITE SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação de 

busca e apreensão em que a empresa requerente alega, em síntese, que 

o requerido firmou contrato de financiamento junto à instituição financeira 

para aquisição de um veículo, cujo bem ficou vinculado por alienação 

fiduciária em garantia de contrato de financiamento. Aduz que a parte 

requerida tornou-se inadimplente deixando de efetuar o pagamento das 

prestações. Requer a busca e apreensão do bem, a citação da parte 

requerida para apresentar contestação, bem como que seja consolidado 

na posse do mesmo. Com a inicial vieram os documentos. Liminar 

concedida (id. 4021356), determinando-se a expedição de mandado de 

busca e apreensão do veículo. Cumprimento da liminar e citação da parte 

requerida (id. 4176054). Devidamente citado, a parte requerida apresentou 

contestação no id.4368398. Réplica no id. 5064013. Vieram os autos 

conclusos. II – Fundamentação A demanda ora em análise possui 

questões relacionadas ao direito objetivo, o que revela desnecessário 

inaugurar a fase instrutória. Neste passo, mostra-se cabível o 

abreviamento do rito procedimental, proferindo-se julgamento antecipado 

da pretensão, nos termos do art. 355, inciso I do CPC. Processo em ordem, 

sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes 

estando os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não 

havendo preliminares a serem decididas no processo, mostra-se cabível a 

análise do mérito, expondo-se as razões do convencimento, nos termos 

do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 

do CPC. É de se observar que, executada a liminar, no prazo de cinco 

dias, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69), 

sendo facultado a ré, no prazo de cinco dias pagar a integralidade da 

dívida pendente (art. 3°, § 2°, do Decreto-lei n. 911/69), ou apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 3°, § 3°, do Decreto-lei n. 

911/69). Com efeito, a requerente afirma que o requerido deixou de 

efetuar o pagamento das parcelas do financiamento do bem alienado 

fiduciariamente. Em sua resposta, a parte requerida argumenta a 

abusividade dos juros contratados, o que de acordo com a referida parte 

viola a boa fé, bem como sustenta a ausência dos requisitos do artigo 2º, 

§2º do Decreto-Lei n. 911/69. Primeiramente, descabe maior digressão 

quanto a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras, nos termos da 

súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. Em análise do contrato firmado entre as partes, o 

fato de os juros remuneratórios estarem acima de 12 % ao ano, por si só, 

não indica abusividade, consoante a Súmula 382 do STJ, que assim 

dispõe: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, 

por si só, não indica abusividade”. Em análise à taxa média publicada pelo 

Banco Central do Brasil, verifica-se que na época do estabelecimento do 

negócio jurídico entre as partes era superior à efetivamente contratada 

pela parte nesta demanda. Nesse quadro, revela-se a razoabilidade e 

proporcionalidade entre o valor ajustado entre as partes e o percentual 

médio de mercado, razão pela qual não comporta acolhimento tal 

argumento tecido pela parte requerida. No que concerne à irregularidade 

de notificação arguida, tem-se que outra vez mais tal argumento não 

prospera, pois o pagamento da parcela demonstrado no id. 4368403 se 

deu em momento posterior ao vencimento da prestação e 

consequentemente, à notificação extrajudicial promovida, de sorte que a 

requerida já estava em mora. Diante desse panorama, rejeitados os 

argumentos defensivos a procedência dos pedidos iniciais é medida que 

se impõe. III – Dispositivo Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, consolidando-se a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem, objeto da busca e apreensão ao patrimônio do 

credor fiduciário, cuja apreensão liminar determinada torna-se definitiva, 

com fundamento no art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69. Por 

consequência, EXTIGUE-SE o feito com resolução do mérito na forma do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. CONDENA-SE a parte requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista o princípio 

da causalidade. Sem a incidência de honorários de sucumbência, tendo 

em vista a ausência de pretensão resistida. Caso haja pedido, DEFERE-SE 

ainda o requerimento de desbloqueio do veículo junto ao CIRETRAN e 

DETRAN por meio de ofício ou sistema RENAJUD. Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE, com as anotações e baixas necessárias. 

INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 16 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000048-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE LOURENCA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000048-48.2017.8.11.0006 AUTOR: 

ALINE LOURENCA DA SILVA RÉU: VIVO S.A. SENTENÇA I – Relatório 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais ajuizada por ALINE LOURENÇO DA SILVA em face do 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Sustenta a autora que teve seu nome incluído nos órgãos de proteção de 

crédito indevidamente, uma vez que não possui nenhuma relação 

contratual com a empresa requerida. Diante disso, requer sejam julgados 

procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e a 

condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe de 

R$ 11.894,21 (onze mil, oitocentos e noventa e quatro reais e onze 

centavos). Com a inicial vieram os documentos. Despacho inicial 

concedendo os benefícios da assistência judiciária gratuita e designando 

audiência de conciliação (id. 4772225). Audiência de conciliação realizada, 

ocasião em que restou infrutífera a composição amigável (id. 6709948). 

Devidamente citada, a empresa requerida apresentou contestação (id. 

5008705), alegando, em síntese, preliminarmente a ausência de interesse 

de agir ante a inexistência de pretensão resistida, bem como que a parte 

autora não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, além da 

inexistência de dano moral a ser reparado, uma vez que não houve ato 
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ilícito e nexo causal, sendo certo que se trata apenas mero aborrecimento. 

Requereu, ao final, que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. 

Réplica apresentada (id. 6827418). Veio o processo concluso. II – 

Fundamentação A demanda em análise se trata apenas de matéria de 

direito, de modo que a abertura da fase instrutória se mostra 

desnecessária tendo em vista os elementos probatórios existentes nos 

autos. Neste passo, mostra-se cabível o abreviamento do rito, 

proferindo-se julgamento antecipado da pretensão, nos termos do art. 355, 

inciso I do CPC1. Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Destarte, não havendo preliminares e 

outras questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se 

cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do 

convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 

1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil. No que 

concerne ao pedido para reconhecimento de litispendência, ressai não 

haver razão para tanto, porquanto trata-se de contratos distintos os quais 

pretende a autora ver reconhecida a inexistência da dívida. Logo, não há 

razão para reputar existente a litispendência. Quanto à conexão, trata-se 

de fatos praticamente idênticos, envolvendo as mesmas partes e com 

pedidos semelhantes, havendo ainda relação de prejudicialidade para a 

análise das demandas. Diante desse quadro, tem-se que conexas as 

demandas indicadas, motivo pelo qual promove-se o julgamento conjunto 

das três, com fixação de valor equitativo referente ao dano moral (o piso 

deste Juízo é o patamar de 10 salários mínimos). Pois bem, o artigo 14 do 

Código do Consumidor atribui ao fornecedor dos serviços a reparação dos 

danos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços, 

independente de culpa, sendo que só terá a sua responsabilidade eximida 

se provar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” No 

caso dos autos, aplicando-se os institutos do Código de Defesa do 

Consumidor, dentre eles a inversão do ônus da prova e a 

responsabilidade objetiva da requerida, constata-se que a pretensão 

merece guarida. Isso porque não se pode exigir prova de fato negativo da 

parte autora, de tal sorte que a prova inequívoca nessas hipóteses é ônus 

do requerido, nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil. 

No caso, a parte autora alega que não possui nenhum tipo de relação com 

a instituição requerida. Pois bem, extrai-se dos autos, que de fato inexiste 

prova da contratação de qualquer serviço perante a instituição financeira. 

Isto se diz, pois a requerida em sua contestação deixou de apresentar 

cópia dos contratos entabulados com a autora, prova esta que lhe 

incumbia em virtude da relação de consumo havida entre as partes e 

diante da inversão do ônus da prova determinada em decisão de (id. 

4772225). Diante disso, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II do CPC, 

tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência de 

negócio jurídico formalizado entre as partes, de modo a demonstrar a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. 

A respeito da alegação de inexistência de dano moral, em virtude de que a 

inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito ser 

decorrência natural do inadimplemento, infere-se, na verdade, que o réu 

agiu com inobservância do dever de cuidado que caracteriza o elemento 

culpa nas suas clássicas modalidades, de sorte a causar transtornos e 

constrangimentos pela imprudência para com o consumidor, sobretudo 

porque não comprovou a existência de um contrato e o inadimplemento 

alegado. Ademais, a jurisprudência do colendo STJ é pacífica no sentido 

de que o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida 

nos cadastros de restrição ao crédito, não havendo necessidade da 

prova do prejuízo, desde que comprovado o evento danoso. Evidente, in 

casu, que a negativação do nome da autora ocorreu de forma indevida. 

Pois bem, no que pertine ao quantum a ser indenizado, este Juízo entende 

que, neste caso, o valor deve ser fixado levando-se em consideração a 

necessidade de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos 

morais e/ou financeiros suportados pela parte autora, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza. Destarte, reputa-se 

como sendo razoável o montante equivalente a R$ 3.180,00 (três mil, 

cento e oitenta reais), diante do caso específico. III – Dispositivo Diante do 

exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para o fim de: a) declarar a inexistência da relação jurídica e do 

débito em discussão no processo na forma exposta na petição inicial. b) 

condenar a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 3.180,00 (três mil, cento e oitenta reais) para a 

autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E e 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, 

consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil. c) determinar a baixa da 

anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito em 

discussão no caso em tela. Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, 

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

Processo Civil. CONDENA-SE a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixa-se em 15% sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Transitado em 

julgado, certifique-se e ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 16 de janeiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000047-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE LOURENCA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000047-63.2017.8.11.0006 AUTOR: 

ALINE LOURENCA DA SILVA RÉU: VIVO S.A. SENTENÇA I – Relatório 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais ajuizada por ALINE LOURENÇO DA SILVA em face do 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Sustenta a autora que teve seu nome incluído nos órgãos de proteção de 

crédito indevidamente, uma vez que não possui nenhuma relação 

contratual com a empresa requerida. Diante disso, requer sejam julgados 

procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e a 

condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe de 

R$ 11.894,21 (onze mil, oitocentos e noventa e quatro reais e onze 

centavos). Com a inicial vieram os documentos. Despacho inicial 

concedendo os benefícios da assistência judiciária gratuita e designando 

audiência de conciliação (id. 4851075). Audiência de conciliação realizada, 

ocasião em que restou infrutífera a composição amigável (id. 7152479). 

Devidamente citada, a empresa requerida apresentou contestação (id. 

5549547), alegando, em síntese, preliminarmente a litispendência e 

conexão, ausência de interesse de agir ante a inexistência de pretensão 

resistida, bem como que a parte autora não se desincumbiu do ônus de 

provar suas alegações, além da inexistência de dano moral a ser 

reparado, uma vez que não houve ato ilícito e nexo causal, sendo certo 

que se trata apenas mero aborrecimento. Requereu, ao final, que os 

pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Veio o processo concluso. 

II – Fundamentação A demanda em análise se trata apenas de matéria de 

direito, de modo que a abertura da fase instrutória se mostra 

desnecessária tendo em vista os elementos probatórios existentes nos 

autos. Neste passo, mostra-se cabível o abreviamento do rito, 

proferindo-se julgamento antecipado da pretensão, nos termos do art. 355, 

inciso I do CPC1. Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Destarte, não havendo preliminares e 

outras questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se 

cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do 

convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 

1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil. No que 

concerne ao pedido para reconhecimento de litispendência, ressai não 

haver razão para tanto, porquanto trata-se de contratos distintos os quais 
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pretende a autora ver reconhecida a inexistência da dívida. Logo, não há 

razão para reputar existente a litispendência. Quanto à conexão, trata-se 

de fatos praticamente idênticos, envolvendo as mesmas partes e com 

pedidos semelhantes, havendo ainda relação de prejudicialidade para a 

análise das demandas. Diante desse quadro, tem-se que conexas as 

demandas indicadas, motivo pelo qual promove-se o julgamento conjunto 

das três, com fixação de valor equitativo referente ao dano moral (o piso 

deste Juízo é o patamar de 10 salários mínimos). Pois bem, o artigo 14 do 

Código do Consumidor atribui ao fornecedor dos serviços a reparação dos 

danos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços, 

independente de culpa, sendo que só terá a sua responsabilidade eximida 

se provar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” No 

caso dos autos, aplicando-se os institutos do Código de Defesa do 

Consumidor, dentre eles a inversão do ônus da prova e a 

responsabilidade objetiva da requerida, constata-se que a pretensão 

merece guarida. Isso porque não se pode exigir prova de fato negativo da 

parte autora, de tal sorte que a prova inequívoca nessas hipóteses é ônus 

do requerido, nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil. 

No caso, a parte autora alega que não possui nenhum tipo de relação com 

a instituição requerida. Pois bem, extrai-se dos autos, que de fato inexiste 

prova da contratação de qualquer serviço perante a instituição financeira. 

Isto se diz, pois a requerida em sua contestação deixou de apresentar 

cópia dos contratos entabulados com a autora, prova esta que lhe 

incumbia em virtude da relação de consumo havida entre as partes e 

diante da inversão do ônus da prova determinada em decisão de (id. 

4851075). Diante disso, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II do CPC, 

tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência de 

negócio jurídico formalizado entre as partes, de modo a demonstrar a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. 

A respeito da alegação de inexistência de dano moral, em virtude de que a 

inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito ser 

decorrência natural do inadimplemento, infere-se, na verdade, que o réu 

agiu com inobservância do dever de cuidado que caracteriza o elemento 

culpa nas suas clássicas modalidades, de sorte a causar transtornos e 

constrangimentos pela imprudência para com o consumidor, sobretudo 

porque não comprovou a existência de um contrato e o inadimplemento 

alegado. Ademais, a jurisprudência do colendo STJ é pacífica no sentido 

de que o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida 

nos cadastros de restrição ao crédito, não havendo necessidade da 

prova do prejuízo, desde que comprovado o evento danoso. Evidente, in 

casu, que a negativação do nome da autora ocorreu de forma indevida. 

Pois bem, no que pertine ao quantum a ser indenizado, este Juízo entende 

que, neste caso, o valor deve ser fixado levando-se em consideração a 

necessidade de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos 

morais e/ou financeiros suportados pela parte autora, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza. Destarte, reputa-se 

como sendo razoável o montante equivalente a R$ 3.180,00 (três mil, 

cento e oitenta reais), diante do caso específico. III – Dispositivo Diante do 

exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para o fim de: a) declarar a inexistência da relação jurídica e do 

débito em discussão no processo na forma exposta na petição inicial. b) 

condenar a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 3.180,00 (três mil, cento e oitenta reais)para a 

autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E e 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, 

consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil. c) determinar a baixa da 

anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito em 

discussão no caso em tela. Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, 

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

Processo Civil. CONDENA-SE a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixa-se em 15% sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Transitado em 

julgado, certifique-se e ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 16 de janeiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000046-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE LOURENCA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000046-78.2017.8.11.0006 AUTOR: 

ALINE LOURENCA DA SILVA RÉU: VIVO S.A. SENTENÇA I – Relatório 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais ajuizada por ALINE LOURENÇO DA SILVA em face do 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Sustenta a autora que teve seu nome incluído nos órgãos de proteção de 

crédito indevidamente, uma vez que não possui nenhuma relação 

contratual com a empresa requerida. Diante disso, requer sejam julgados 

procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e a 

condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe de 

R$ 11.836,26 (onze mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e seis 

centavos). Com a inicial vieram os documentos. Despacho inicial 

concedendo os benefícios da assistência judiciária gratuita e designando 

audiência de conciliação (id. 4772306). Audiência de conciliação realizada, 

ocasião em que restou infrutífera a composição amigável (id. 6710102). 

Devidamente citada, a empresa requerida apresentou contestação (id. 

5549464), alegando, em síntese, preliminarmente a conexão e 

litispendência, a ausência de interesse de agir ante a inexistência de 

pretensão resistida, bem como que a parte autora não se desincumbiu do 

ônus de provar suas alegações, além da inexistência de dano moral a ser 

reparado, uma vez que não houve ato ilícito e nexo causal, sendo certo 

que se trata apenas mero aborrecimento. Requereu, ao final, que os 

pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Veio o processo concluso. 

II – Fundamentação A demanda em análise se trata apenas de matéria de 

direito, de modo que a abertura da fase instrutória se mostra 

desnecessária tendo em vista os elementos probatórios existentes nos 

autos. Neste passo, mostra-se cabível o abreviamento do rito, 

proferindo-se julgamento antecipado da pretensão, nos termos do art. 355, 

inciso I do CPC1. Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Destarte, não havendo preliminares e 

outras questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se 

cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do 

convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 

1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil. No que 

concerne ao pedido para reconhecimento de litispendência, ressai não 

haver razão para tanto, porquanto trata-se de contratos distintos os quais 

pretende a autora ver reconhecida a inexistência da dívida. Logo, não há 

razão para reputar existente a litispendência. Quanto à conexão, trata-se 

de fatos praticamente idênticos, envolvendo as mesmas partes e com 

pedidos semelhantes, havendo ainda relação de prejudicialidade para a 

análise das demandas. Diante desse quadro, tem-se que conexas as 

demandas indicadas, motivo pelo qual promove-se o julgamento conjunto 

das três, com fixação de valor equitativo referente ao dano moral (o piso 

deste Juízo é o patamar de 10 salários mínimos). Pois bem, o artigo 14 do 

Código do Consumidor atribui ao fornecedor dos serviços a reparação dos 

danos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços, 

independente de culpa, sendo que só terá a sua responsabilidade eximida 

se provar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” No 
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caso dos autos, aplicando-se os institutos do Código de Defesa do 

Consumidor, dentre eles a inversão do ônus da prova e a 

responsabilidade objetiva da requerida, constata-se que a pretensão 

merece guarida. Isso porque não se pode exigir prova de fato negativo da 

parte autora, de tal sorte que a prova inequívoca nessas hipóteses é ônus 

do requerido, nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil. 

No caso, a parte autora alega que não possui nenhum tipo de relação com 

a instituição requerida. Pois bem, extrai-se dos autos, que de fato inexiste 

prova da contratação de qualquer serviço perante a instituição financeira. 

Isto se diz, pois a requerida em sua contestação deixou de apresentar 

cópia dos contratos entabulados com a autora, prova esta que lhe 

incumbia em virtude da relação de consumo havida entre as partes e 

diante da inversão do ônus da prova determinada em decisão de (id. 

4772306). Diante disso, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II do CPC, 

tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência de 

negócio jurídico formalizado entre as partes, de modo a demonstrar a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. 

A respeito da alegação de inexistência de dano moral, em virtude de que a 

inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito ser 

decorrência natural do inadimplemento, infere-se, na verdade, que o réu 

agiu com inobservância do dever de cuidado que caracteriza o elemento 

culpa nas suas clássicas modalidades, de sorte a causar transtornos e 

constrangimentos pela imprudência para com o consumidor, sobretudo 

porque não comprovou a existência de um contrato e o inadimplemento 

alegado. Ademais, a jurisprudência do colendo STJ é pacífica no sentido 

de que o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida 

nos cadastros de restrição ao crédito, não havendo necessidade da 

prova do prejuízo, desde que comprovado o evento danoso. Evidente, in 

casu, que a negativação do nome da autora ocorreu de forma indevida. 

Pois bem, no que pertine ao quantum a ser indenizado, este Juízo entende 

que, neste caso, o valor deve ser fixado levando-se em consideração a 

necessidade de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos 

morais e/ou financeiros suportados pela parte autora, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza. Destarte, reputa-se 

como sendo razoável o montante equivalente a R$ 3.180,00 (três mil, 

cento e oitenta reais), diante do caso específico. III – Dispositivo Diante do 

exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para o fim de: a) declarar a inexistência da relação jurídica e do 

débito em discussão no processo na forma exposta na petição inicial. b) 

condenar a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 3.180,00 (três mil, cento e oitenta reais) para a 

autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E e 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, 

consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil. c) determinar a baixa da 

anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito em 

discussão no caso em tela. Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, 

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

Processo Civil. CONDENA-SE a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixa-se em 15% sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Transitado em 

julgado, certifique-se e ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 16 de janeiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003506-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCINA ROCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA OAB - MT0009036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1003506-10.2016.8.11.0006 AUTOR: 

MARCINA ROCA RÉU: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por 

MARCINA ROCA em face do CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE 

VIAGENS S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Sustenta a 

autora que tentou fazer compra no crediário e foi informada pela 

vendedora que não seria possível, pois havia restrição em seu CPF. Conta 

que teve seu nome incluído nos órgãos de proteção de crédito 

indevidamente, uma vez que não possui nenhuma relação contratual com 

a empresa requerida. Diante disso, requer sejam julgados procedentes os 

pedidos para declarar a inexistência do débito e a condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais no importe de 20 (vinte) salários 

mínimos. Com a inicial vieram os documentos. Despacho inicial 

concedendo os benefícios da assistência judiciária gratuita e designando 

audiência de conciliação (id. 4772251). Audiência de conciliação realizada, 

ocasião em que restou infrutífera a composição amigável (id. 6054133). 

Devidamente citada, a empresa requerida apresentou contestação (id. 

6034430), alegando, em síntese, a ausência de ato ilícito em razão de 

culpa exclusiva de terceiro, inexistência de repetição de indébito, bem 

como a inexistência de dano moral a ser reparado, uma vez que não 

houve ato ilícito e nexo causal, sendo certo que se trata apenas mero 

aborrecimento. Requereu, ao final, que os pedidos iniciais sejam julgados 

improcedentes. Réplica apresentada (id. 6781961). Veio o processo 

concluso. II – Fundamentação A demanda em análise se trata apenas de 

matéria de direito, de modo que a abertura da fase instrutória se mostra 

desnecessária tendo em vista os elementos probatórios existentes nos 

autos. Neste passo, mostra-se cabível o abreviamento do rito, 

proferindo-se julgamento antecipado da pretensão, nos termos do art. 355, 

inciso I do CPC1. Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Destarte, não havendo preliminares e 

outras questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se 

cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do 

convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 

1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil. Pois bem, o 

artigo 14 do Código do Consumidor atribui ao fornecedor dos serviços a 

reparação dos danos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos 

serviços, independente de culpa, sendo que só terá a sua 

responsabilidade eximida se provar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de 

serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.” No caso dos autos, aplicando-se os institutos do Código 

de Defesa do Consumidor, dentre eles a inversão do ônus da prova e a 

responsabilidade objetiva da requerida, constata-se que a pretensão 

merece guarida. Isso porque não se pode exigir prova de fato negativo da 

parte autora, de tal sorte que a prova inequívoca nessas hipóteses é ônus 

do requerido, nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil. 

No caso, a parte autora alega que não possui nenhum tipo de relação com 

a instituição requerida. Pois bem, extrai-se dos autos, que de fato inexiste 

prova da contratação de qualquer serviço perante a instituição financeira. 

Isto se diz, pois a requerida em sua contestação deixou de apresentar 

cópia dos contratos entabulados com a autora, prova esta que lhe 

incumbia em virtude da relação de consumo havida entre as partes e 

diante da inversão do ônus da prova determinada em decisão de (id. 

4772225). Diante disso, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II do CPC, 

tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência de 

negócio jurídico formalizado entre as partes, de modo a demonstrar a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. 

A respeito da alegação de inexistência de dano moral, em virtude de que a 

inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito ser 

decorrência natural do inadimplemento, infere-se, na verdade, que o réu 

agiu com inobservância do dever de cuidado que caracteriza o elemento 

culpa nas suas clássicas modalidades, de sorte a causar transtornos e 

constrangimentos pela imprudência para com o consumidor, sobretudo 

porque não comprovou a existência de um contrato e o inadimplemento 

alegado. Ademais, a jurisprudência do colendo STJ é pacífica no sentido 

de que o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida 

nos cadastros de restrição ao crédito, não havendo necessidade da 

prova do prejuízo, desde que comprovado o evento danoso. Evidente, in 

casu, que a negativação do nome da autora ocorreu de forma indevida. 

Pois bem, no que pertine ao quantum a ser indenizado, este Juízo entende 
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que, neste caso, o valor deve ser fixado levando-se em consideração a 

necessidade de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos 

morais e/ou financeiros suportados pela parte autora, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza. Destarte, reputa-se 

como sendo razoável o montante equivalente a 10 (dez) salários-mínimos 

vigentes nesta data, diante do caso específico. III – Dispositivo Diante do 

exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para o fim de: a) declarar a inexistência da relação jurídica e do 

débito em discussão no processo na forma exposta na petição inicial. b) 

condenar a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta reais) 

para a autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E 

e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir desta 

data, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil. c) determinar a baixa 

da anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito 

em discussão no caso em tela. Por conseguinte, EXTINGUE-SE o 

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

Código de Processo Civil. CONDENA-SE a parte ré ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixa-se em 15% 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. 

Transitado em julgado, certifique-se e ARQUIVE-SE com as cautelas de 

estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 16 de janeiro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001498-60.2016.8.11.0006
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FRANCELINA LIZETE DA CONCEICAO ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

2} SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001498-60.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: FRANCELINA LIZETE DA CONCEICAO ARAUJO 

REQUERIDO: 2} SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CÁCERES/MT 

SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação para retificação de registro civil 

proposta por FRANCELINA LIZETE DA CONCEIÇÃO ARAÚJO, devidamente 

qualificada no processo, pugnando pela alteração da data de nascimento 

ao argumento de que o ano está registrado erroneamente junto ao assento 

de nascimento do Cartório de Registro Civil. Com a inicial vieram 

documentos. Parecer do Ministério Público pugnando pela realização de 

audiência de instrução e julgamento (id. 3028086). Realizada audiência de 

instrução e julgamento (id. 4304607), ocasião em que foi ouvida 

testemunha e houve o deferimento das diligências pretendidas pelo MP, 

sendo estas realizadas (id. 4777081). O Ministério Público apresentou 

parecer favorável ao pedido (id. 7349557). O processo veio concluso. II – 

Fundamentação Em atenção às circunstâncias e elementos dos autos, 

reputa-se assistir razão à parte requerente. Isso porque, dispõe o art. 

109, da Lei 6015/73 (Lei de Registro Público) sobre a possibilidade da 

lavratura, restauração ou retificação de assentamento no registro civil, 

onde, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados e, não 

havendo mais provas, o juiz decidirá sobre o pedido. No caso sob exame, 

mostra-se plausível a pretensão notadamente em razão dos documentos 

apresentados nos autos, sobretudo a certidão de id. 1952406, 

corroborada pelo documento de id. 4777173 de onde se extrai haver 

indicativo de que o ano de nascimento da requerente é o de 1962 

(15/02/1962). Por fim, destaca-se ser muito comum à época, ainda mais 

em cidades do interior, que o registro fosse realizado muito depois do 

efetivo nascimento. Logo, conclui-se que é patente o direito da requerente. 

Nesse sentido o parecer ministerial. III – Dispositivo Ante o exposto, este 

Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de determinar a 

retificação do registro de nascimento da requerente para o fim de constar 

doravante como data de nascimento o dia 15.02.1962 conforme requerido 

e de acordo com a documentação apresentada nos autos. EXPEÇA-SE o 

mandado de averbação, encaminhando-o para o respectivo cartório para 

as providências de praxe. Isenta a parte autora de custas e despesas 

processuais ante a concessão da assistência judiciária gratuita, bem 

como ausente pretensão resistida a justificar a condenação em verba 

honorária. Após as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos com as baixas e anotações de praxe. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002748-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA GOMES PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1002748-31.2016.8.11.0006 AUTOR: 

JUCELIA GOMES PIRES RÉU: BANCO BRADESCARD S.A SENTENÇA I – 

Relatório Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais ajuizada por JUCELIA GOMES PIRES em 

face do BANCO BRADESCO S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Sustenta a autora que teve seu nome incluído nos órgãos de 

proteção de crédito indevidamente, uma vez que não possui nenhuma 

relação contratual com a empresa requerida. Diante disso, requer sejam 

julgados procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e 

a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe de 

R$ 14.951,32 (quatorze mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e 

dois centavos). Com a inicial vieram os documentos. Despacho inicial 

concedendo os benefícios da assistência judiciária gratuita e designando 

audiência de conciliação (id. 4772219). Devidamente citada, a empresa 

requerida apresentou contestação (id. 6654638), alegando, em síntese, a 

inexistência de defeito na prestação de serviço, além da inexistência de 

dano moral a ser reparado, uma vez que não houve ato ilícito e nexo 

causal, sendo certo que se trata apenas mero aborrecimento. Requereu, 

ao final, que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Audiência 

de conciliação realizada, ocasião em que restou infrutífera a composição 

amigável (id. 6678421). Veio o processo concluso. II – Fundamentação A 

demanda em análise se trata apenas de matéria de direito, de modo que a 

abertura da fase instrutória se mostra desnecessária tendo em vista os 

elementos probatórios existentes nos autos. Neste passo, mostra-se 

cabível o abreviamento do rito, proferindo-se julgamento antecipado da 

pretensão, nos termos do art. 355, inciso I do CPC1. Processo em ordem, 

sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes 

estando os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. Destarte, 

não havendo preliminares e outras questões prejudiciais a serem 

decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, 

expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX 

da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. Pois bem, o artigo 14 do Código do Consumidor atribui ao 

fornecedor dos serviços a reparação dos danos decorrentes de defeitos 

relativos à prestação dos serviços, independente de culpa, sendo que só 

terá a sua responsabilidade eximida se provar a inexistência do defeito ou 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de 

serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.” No caso dos autos, aplicando-se os institutos do Código 

de Defesa do Consumidor, dentre eles a inversão do ônus da prova e a 

responsabilidade objetiva da requerida, constata-se que a pretensão 

merece guarida. Isso porque não se pode exigir prova de fato negativo da 

parte autora, de tal sorte que a prova inequívoca nessas hipóteses é ônus 

do requerido, nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil. 

No caso, a parte autora alega que não possui nenhum tipo de relação com 

a instituição requerida. Pois bem, extrai-se dos autos, que de fato inexiste 

prova da contratação de qualquer serviço perante a instituição financeira. 

Isto se diz, pois a requerida em sua contestação deixou de apresentar 

cópia dos contratos entabulados com a autora, prova esta que lhe 
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incumbia em virtude da relação de consumo havida entre as partes e 

diante da inversão do ônus da prova determinada em decisão de (id. 

4772219). Diante disso, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II do CPC, 

tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência de 

negócio jurídico formalizado entre as partes, de modo a demonstrar a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. 

A respeito da alegação de inexistência de dano moral, em virtude de que a 

inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito ser 

decorrência natural do inadimplemento, infere-se, na verdade, que o réu 

agiu com inobservância do dever de cuidado que caracteriza o elemento 

culpa nas suas clássicas modalidades, de sorte a causar transtornos e 

constrangimentos pela imprudência para com o consumidor, sobretudo 

porque não comprovou a existência de um contrato e o inadimplemento 

alegado. Ademais, a jurisprudência do colendo STJ é pacífica no sentido 

de que o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida 

nos cadastros de restrição ao crédito, não havendo necessidade da 

prova do prejuízo, desde que comprovado o evento danoso. Evidente, in 

casu, que a negativação do nome da autora ocorreu de forma indevida. 

Pois bem, no que pertine ao quantum a ser indenizado, este Juízo entende 

que, neste caso, o valor deve ser fixado levando-se em consideração a 

necessidade de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos 

morais e/ou financeiros suportados pela parte autora, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza. No caso sob exame, 

evidencia-se que a autora possui outras pendências junto ao seu nome, 

por outras dívidas aqui não debatidas e cujas inscrições foram inseridas 

em momento posterior ao débito versado neste processo. Todavia, tal 

situação, a despeito de não ensejar no enquadramento sumular a obstar a 

configuração do dano moral presumido, implica em presumir ser a autora 

contumaz em problemas deste jaez, a justificar a redução do patamar 

indenizatório. Destarte, reputa-se como sendo razoável o montante 

equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais) diante do caso específico. III – 

Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de: a) declarar a inexistência 

da relação jurídica e do débito em discussão no processo na forma 

exposta na petição inicial. b) condenar a instituição requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) para a autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido 

pelo IPCA/E e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a 

partir desta data, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil. c) 

determinar a baixa da anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito 

referente ao débito em discussão no caso em tela. Por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENA-SE a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixa-se em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º 

do CPC. Transitado em julgado, certifique-se e ARQUIVE-SE com as 

cautelas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de janeiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003539-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA RAMOS DA SILVA SABORE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação ordinária ajuizada por 

ZILDA RAMOS DA SILVA em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA 

S/A, ambos devidamente qualificados no processo. Realizados alguns 

atos processuais, foi noticiada a composição extrajudicial acerca do 

objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do acordo 

(id. 10651918), bem como a extinção do processo com resolução do 

mérito. Noticiado o cumprimento dos termos da transação (id. 11371836). 

O processo veio concluso. É o relatório do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em 

que se revela cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou 

extrajudicial). Em análise à composição firmada entre as partes, denota-se 

que a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, 

como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por 

este Juízo. Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a 

transação celebrada entre as partes para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, extingue-se o processo, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários advocatícios na forma convencionada. Certificado o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de janeiro de 2018. Ramon Fagundes 

Botelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000894-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000894-65.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: LEONARDO DA SILVA SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. 

SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais ajuizada por LEONARDO DA 

SILVA SOUZA em face do VIVO S/A, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Sustenta a autora que teve seu nome incluído nos órgãos de 

proteção de crédito indevidamente, uma vez que não possui nenhuma 

relação contratual com a empresa requerida. Diante disso, requer sejam 

julgados procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e 

a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe de 

R$ 11.850,99 (onze mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e nove 

centavos). Com a inicial vieram os documentos. Despacho inicial 

concedendo os benefícios da assistência judiciária gratuita e designando 

audiência de conciliação (id. 4812277). Audiência de conciliação realizada, 

ocasião em que restou infrutífera a composição amigável (id. 6700182). 

Devidamente citada, a empresa requerida apresentou contestação (id. 

6741911), alegando, em síntese, a presunção de veracidade das faturas, 

além da inexistência de dano moral a ser reparado ante a existência de 

inscrições prévias. Requereu, ao final, que os pedidos iniciais sejam 

julgados improcedentes. Veio o processo concluso. II – Fundamentação A 

demanda em análise se trata apenas de matéria de direito, de modo que a 

abertura da fase instrutória se mostra desnecessária tendo em vista os 

elementos probatórios existentes nos autos. Neste passo, mostra-se 

cabível o abreviamento do rito, proferindo-se julgamento antecipado da 

pretensão, nos termos do art. 355, inciso I do CPC1. Processo em ordem, 

sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes 

estando os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. Destarte, 

não havendo preliminares e outras questões prejudiciais a serem 

decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, 

expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX 

da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. Pois bem, o artigo 14 do Código do Consumidor atribui ao 

fornecedor dos serviços a reparação dos danos decorrentes de defeitos 

relativos à prestação dos serviços, independente de culpa, sendo que só 

terá a sua responsabilidade eximida se provar a inexistência do defeito ou 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de 

serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.” No caso dos autos, aplicando-se os institutos do Código 

de Defesa do Consumidor, dentre eles a inversão do ônus da prova e a 

responsabilidade objetiva da requerida, constata-se que a pretensão 

merece guarida. Isso porque não se pode exigir prova de fato negativo da 
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parte autora, de tal sorte que a prova inequívoca nessas hipóteses é ônus 

do requerido, nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil. 

No caso, a parte autora alega que não possui nenhum tipo de relação com 

a instituição requerida. Pois bem, extrai-se dos autos, que de fato inexiste 

prova da contratação de qualquer serviço perante a instituição financeira. 

Isto se diz, pois a requerida em sua contestação deixou de apresentar 

cópia dos contratos entabulados com a autora, prova esta que lhe 

incumbia em virtude da relação de consumo havida entre as partes e 

diante da inversão do ônus da prova determinada em decisão inicial. 

Diante disso, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II do CPC, tem-se que a 

ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência de negócio jurídico 

formalizado entre as partes, de modo a demonstrar a existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. A respeito da 

alegação de inexistência de dano moral, em virtude de que a inclusão do 

nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito ser decorrência 

natural do inadimplemento, infere-se, na verdade, que o réu agiu com 

inobservância do dever de cuidado que caracteriza o elemento culpa nas 

suas clássicas modalidades, de sorte a causar transtornos e 

constrangimentos pela imprudência para com o consumidor, sobretudo 

porque não comprovou a existência de um contrato e o inadimplemento 

alegado. Ademais, a jurisprudência do colendo STJ é pacífica no sentido 

de que o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida 

nos cadastros de restrição ao crédito, não havendo necessidade da 

prova do prejuízo, desde que comprovado o evento danoso. Evidente, in 

casu, que a negativação do nome da autora ocorreu de forma indevida. 

Pois bem, no que pertine ao quantum a ser indenizado, este Juízo entende 

que, neste caso, o valor deve ser fixado levando-se em consideração a 

necessidade de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos 

morais e/ou financeiros suportados pela parte autora, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza. Malgrado a alegação de 

insubsistência do dano moral ante inscrições preexistentes, tal como 

sustentado pela ré, tem-se que tal argumento não prospera, pois o valor 

que se pretende reconhecer indevido e o qual motivou a negativação, é o 

primeiro da lista de restrições, a indicar não haver anteriores. Com efeito, 

a indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944 do Código Civil) e 

em que pese o fato de a existência de restrições posteriores não 

justificarem a exclusão do dano moral como sobredito, revela-se 

necessário aquilatar situações distintas na fixação do montante a ser 

fixado. No caso sob exame, a parte autora possui um vasto histórico de 

registro de negativações, as quais ela sequer afirma indevidas, razão pela 

qual o padrão indenizatório deve estar adequado com tal situação. 

Destarte, reputa-se como sendo razoável o montante equivalente a R$ 

2.000,00 (dois mil reais), diante do caso específico. III – Dispositivo Diante 

do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para o fim de: a) declarar a inexistência da relação jurídica e do 

débito em discussão no processo na forma exposta na petição inicial. b) 

condenar a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a autora, devendo tal 

valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E e acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o 

artigo 406 do Código Civil. c) determinar a baixa da anotação junto aos 

órgãos de proteção ao crédito referente ao débito em discussão no caso 

em tela. Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do 

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

CONDENA-SE a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixa-se em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Transitado em julgado, 

certifique-se e ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001033-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA HURTADO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação ordinária ajuizada por 

FÁTIMA HURTADO FERREIRA em face de FUNDO INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I, ambos devidamente 

qualificados no processo. Realizados alguns atos processuais, foi 

noticiada a composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda, 

requerendo as partes a homologação do acordo (id. 10140557), bem como 

a extinção do processo com resolução do mérito. O processo veio 

concluso. É o relatório do essencial. Fundamenta-se e decide-se. A 

demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial). Em 

análise à composição firmada entre as partes, denota-se que a avença foi 

firmada em observância à validade do negócio jurídico, como estabelece o 

art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por este Juízo. Ante o 

exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada 

entre as partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por 

conseguinte, extingue-se o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios 

na forma convencionada. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas necessárias. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de 

janeiro de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001947-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM MARIA DE FARIA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001947-18.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: CARMEM MARIA DE 

FARIA RODRIGUES SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação de busca e 

apreensão em que a empresa requerente alega, em síntese, que o 

requerido firmou contrato de financiamento junto à instituição financeira 

para aquisição de um veículo, cujo bem ficou vinculado por alienação 

fiduciária em garantia de contrato de financiamento. Aduz que a parte 

requerida tornou-se inadimplente deixando de efetuar o pagamento das 

prestações. Requer a busca e apreensão do bem, a citação da parte 

requerida para apresentar contestação, bem como que seja consolidado 

na posse do mesmo. Com a inicial vieram os documentos. Liminar 

concedida, determinando-se a expedição de mandado de busca e 

apreensão do veículo (id. 3065392). Cumprimento da liminar e citação da 

parte requerida (id. 4518272). Mesmo devidamente citado, a parte 

requerida deixou transcorrer o prazo sem purgar a mora ou apresentar 

resposta. Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação Com efeito, a 

requerente afirma que o requerido deixou de efetuar o pagamento das 

parcelas do financiamento do bem alienado fiduciariamente. Frise-se que, 

embora a parte requerida tenha sido regularmente citada e intimada da 

busca e apreensão do bem, deixou transcorrer o prazo sem purgar a 

mora ou apresentar resposta. Sendo assim, não havendo contestação do 

requerido nos autos, a aplicação dos efeitos da revelia é medida que se 

impõe. No caso, além da ausência de contestação que impõe a presunção 

de veracidade dos fatos alegados pela parte requerente, como alhures já 

mencionado, a sua pretensão é corroborada pela plausibilidade do direito 

substancial invocado, evidenciado pelos documentos que instruíram a 

petição inicial, mormente pela cédula de crédito bancário, a nota fiscal do 

bem e a notificação extrajudicial, demonstrando a mora do requerido. 

Logo, em atenção ao que dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, o 

feito comporta julgamento antecipado da lide. É de se observar que, 

executada a liminar, no prazo de cinco dias, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69), sendo facultado a ré, no 

prazo de cinco dias pagar a integralidade da dívida pendente (art. 3°, § 2°, 

do Decreto-lei n. 911/69), ou apresentar contestação no prazo de 15 
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(quinze) dias (art. 3°, § 3°, do Decreto-lei n. 911/69). No entanto, embora 

regularmente citado, o requerido não se valeu de nenhuma das faculdades 

asseguradas pela legislação vigente. III – Dispositivo Ante o exposto, 

JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, consolidando-se a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e 

apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar 

determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, EXTIGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, tendo em vista o princípio da causalidade. Sem a incidência 

de honorários de sucumbência, tendo em vista a ausência de pretensão 

resistida. Caso haja pedido, DEFERE-SE ainda o requerimento de 

desbloqueio do veículo junto ao CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou 

sistema RENAJUD. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as 

anotações e baixas necessárias. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 19 de janeiro 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001369-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de execução ajuizada por 

BANCO BRADESCO S/A em face de JOSÉ ANTONIO ROCHA, ambos 

devidamente qualificados no processo. Realizados alguns atos, foi 

noticiada a composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda, 

requerendo as partes a homologação do acordo (id. 9167897), bem como 

a suspensão do processo até o adimplemento integral. Vieram os autos 

conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. A 

demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), não 

havendo indicativo acerca da existência de vícios de consentimento na 

avença estabelecida, razão pela qual à medida que se impõe é a sua 

homologação judicial. 1 – Forte em tais fundamentos, este Juízo 

HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as partes para 

que surta seus efeitos jurídicos e legais, em aplicação ao artigo 487, III, 

alínea b e expressa do art. 313, II ambos do CPC. 2 – Por conseguinte, 

SUSPENDE-SE o curso da demanda a fim de que o devedor efetue o 

adimplemento da dívida, tudo com esteio no artigo 313, II do Código de 

Processo Civil. Saliente-se que por outro lado, não há razão para remeter 

o feito ao arquivo provisório, porquanto caso modificada a situação fática 

e sobrevindo descumprimento do acordo, tal fato será comunicado a este 

Juízo que determinará a juntada do expediente nestes autos para 

continuidade da execução. Ademais, o processo será imediatamente 

desarquivado caso o exequente a qualquer momento provocar o poder 

judiciário para requerer providências úteis ao andamento da execução 

patrimonial, inclusive no caso do inadimplemento da avença. 3 – Em razão 

disso, cumprida a providência acima, DETERMINA-SE o arquivamento da 

execução com as baixas e anotações necessárias. 4 – Custas e 

honorários na forma acordada. 5 – INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 19 de janeiro 

de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001828-57.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. STEFANI DA ROCHA - ME (REQUERIDO)

PEDRO STEFANI ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE DE MORAIS GONCALVES OAB - MT20808/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres, 19 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de Advogado do Autor e do Requerido para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de 

decisão exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juiz. Processo: 1001828-57.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 

7.875,95; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: 

REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Parte Ré: 

REQUERIDO: P. STEFANI DA ROCHA - ME, PEDRO STEFANI ROCHA 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA 

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

DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002375-97.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - SP50879 (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO SOARES DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO , 19 de dezembro de 2017. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade de 

advogado do da Parte Autora e Requerido para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO 

de decisão exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juiz. Processo: 1002375-97.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 

19.192,05; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A Parte Ré: REQUERIDO: LUCIO 

SOARES DE LIMA OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE 

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

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000927-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres-MT, 19 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de Advogado da Parte Autora e Requerido para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juiz. 

Processo: 1000927-89.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 37.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

VITOR DA CRUZ Parte Ré: RÉU: BANCO CETELEM S.A. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 3ª VARA CÍVEL 

DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002732-77.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 19 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para que no prazo de 15 (Quinze) dias, 

manifeste-se quanto a petição e documentos de id nº. 9544375, conforme 

determinado em despacho de ID nº. 8332771. Processo: 

1002732-77.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001288-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS0012809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA MACEDO DA SILVA (RÉU)

ADRIANA SILVA DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Caceres, 19 

de dezembro de 2017. Impulsiono os autos para intimar a Parte Autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

70,00 (setenta) reais, visando o cumprimento do Mandado de Intimação da 

Penhora a ser oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - 

Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar 

o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante. Processo: 1001288-09.2016.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 42.108,29; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40) Parte 

Autora: AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT Parte Ré: RÉU: JULIANA MACEDO DA SILVA, ADRIANA SILVA DE 

SOUZA OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA 

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

DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001883-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA (REQUERENTE)

DARLISE HASPER MUNIZ TUBINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

TRANSPORTES JAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B (ADVOGADO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 19 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte requerida, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se sobre a contestação apresentada pela denunciada à lide, 

conforme determinado em Despacho de ID de nº. 10907122. Processo: 

1001883-08.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 880,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PETIÇÃO (241) OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1002889-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE DE ALMEIDA REAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO CAETANO CABRAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINNET MENDES DANTAS OAB - MT0018292A (ADVOGADO)

LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR OAB - MT0007400A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres , 19 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de Advogado da Parte Autora e Requerido para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO 

de decisão exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juiz. Processo: 1002889-50.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 

5.000,00; Tipo: Cível; Espécie: INTERDITO PROIBITÓRIO (1709) Parte 

Autora: AUTOR: DONIZETE DE ALMEIDA REAL Parte Ré: RÉU: JOSE 

ANTONIO CAETANO CABRAL OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004130-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIELSON BENTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres, 19 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de advogado da Parte Autora para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juiz. Processo: 

1004130-25.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 7.017,51; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: 

JUNIELSON BENTO DE OLIVEIRA OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES 

E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007628-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BARACHO DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 19 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para que no prazo de 15 (Quinze) dias, teça 

considerações acerca de sua legitimação para a demanda, bem como 

para que no mesmo prazo emende a inicial para fins de análise da 

presença da pretensão resistida se postulou junto ao Requerido extrato de 

movimentação da conta para aferir a assertiva do saldo supostamente 

existente. Processo: 1007628-32.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 

57.015,01; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. MARLI PEREIRA NOBRE Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001620-73.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY REMEDIO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O (ADVOGADO)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres , 19 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de Advogado da Parte Autora e Requerido para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO 

de decisão exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juiz. BEM COMO para comparecer na audiência designada para o dia 

20/FEVEREIRO/2018 às 14:0 horas devidamente acompanhados de seus 

constituintes.. Processo: 1001620-73.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 

70.473,04; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: 

REQUERENTE: DANIELY REMEDIO NEVES Parte Ré: REQUERIDO: UNIAO 

NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007696-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENILDA MIRANDA CEBALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 19 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias: a) 

Promova a readequação do valor da causa para o valor do débito total ao 

qual pretende recebimento nesta demanda, à menos que pretenda para 

fins de purgação da mora o recebimento de apenas o valor das parcelas 

vencidas. b) Providencie a parte Autora com a notificação da Requerida 

pelo meio pertinente, tendo em vista que o AR anexado nos autos traz a 

informação de que a Requerida mudou-se do endereço, no mais, nos 

termos do art. 2º,§2º do Decreto/Lei 911/69 e súmula 72 do STJ. c) 

emende a inicial a fim de promover os reparos aludidos nas alíneas "a", "b" 

e "c" do Despacho de ID de nº. 11085396. Processo: 

1007696-79.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 5.943,69; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007745-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS SANTIAGO DE OLIVEIRA OAB - SP373220 (ADVOGADO)

RAFAEL SCOTTI CIRINO PINTO OAB - SP394127 (ADVOGADO)

ANDRE FONTOLAN SCARAMUZZA OAB - SP0220482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO TEIXEIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, na qualidade 

de Advogado da parte autora, com o intuito de que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

35,00 (trinta e cinco reais), visando o cumprimento do mandado a ser 

oportunamente expedido. Outrossim para tanto, deverá o nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - 

Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Comarca Cáceres-MT 

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência, o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Processo: 

1007745-23.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 3.454,43; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1007738-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CICLO CAIRU LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DE JESUS SILVA OAB - RO0002518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR CUIABANO DA SILVA 93190859191 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 19 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte exequente, para que no prazo de 15 (Quinze) dias 

providencie o preparo da carta precatória, conforme determinado em 

despacho de ID de nº. 11118758. Processo: 1007738-31.2017.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA (261) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000489-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI GREGORIO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 719 de 1523



CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres, 19 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de Advogado da Parte Autora e Requerido para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juiz. 

Processo: 1000489-63.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

JUCINEI GREGORIO DIAS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE 

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

JUIZ SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000627-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres , 19 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de Advogado da Parte Autora e Requerido para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO 

de decisão exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juiz. Processo: 1000627-30.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 

13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte 

Autora: AUTOR: ANTENOR DE LIMA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006915-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO TEODORO JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 19 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se requerendo o que entender de direito, conforme determinado 

em Dec i são  de  ID  de  n º .  1 1 2 0 6 7 0 5 .  P r o c e s s o : 

1006915-57.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 4.663,15; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001110-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA DE OLIVEIRA DANELICHEN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres , 19 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de advogado da Parte Autora para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juiz. Processo: 

1001110-26.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 6.868,44; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: LETICIA 

DE OLIVEIRA DANELICHEN OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE 

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

JUIZ SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006897-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DE AMORIM BENEVIDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 19 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove a existência da pretensão resistida, conforme determinado em 

Despacho de ID de nº. 10870681. Processo: 1006897-36.2017.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 13.286,71; Tipo: Cível; Espécie: EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTO OU COISA (228) OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000327-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT0008530S (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE NILSON MARTINS NEVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSOMAR MARTINS SANTOS OAB - 861.738.801-30 (REPRESENTANTE)

MARCIA DE FATIMA SANTOS NEVES OAB - 303.832.931-20 

(REPRESENTANTE)

NILMARA MARTINS SANTOS OAB - 005.995.821-97 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Caceres, 19 

de dezembro de 2017. Impulsiono os autos para intimar a Parte Autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

105,00 (cento e cinco) reais, visando o cumprimento do Mandado de 

CITAÇÃO a ser oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - 

Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar 

o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante. Processo: 1000327-68.2016.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 84.949,23; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: EXECUTADO: ESPÓLIO DE NILSON 

MARTINS NEVES REPRESENTANTE: MARCIA DE FATIMA SANTOS NEVES, 

NILSOMAR MARTINS SANTOS, NILMARA MARTINS SANTOS 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 
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DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004042-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO DE OLIVEIRA SANDIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 19 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para CIÊNCIA DE SENTENÇA de ID De nº. 

10960795. Processo: 1004042-84.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 

14.021,28; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004696-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID FRANCIELE MARTINS ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT0016405A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 8 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

de decisão de Agravo de Instrumento, conforme anexo. Processo: 

1004696-71.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 14.289,97; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DA 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005360-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GARCIA OURIVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO , 8 de janeiro de 2018. O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade de Advogado 

da PARTE AUTORA para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão exarada 

nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizo. BEM 

COMO para comparecer devidamente acompanhado de seu constituinte no 

CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS no dia 

20/MARÇO/2018 as 15:30 horas para a realização da AUDIÊNCIA DE 

TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. Processo: 1005360-05.2017.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: ANTONIO GARCIA OURIVES Parte 

Ré: RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA 

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

DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002337-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ DO VALE GARCIA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CORDOVA FRANCA OAB - MT19999/B (ADVOGADO)

MILENE ALVES GARCIA DE OLIVEIRA OAB - 354.083.241-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO)

NAYRA MARTINS VILALBA OAB - MS14047 (ADVOGADO)

MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO OAB - MS14837 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DO DESPACHO - AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa 

de seus Advogados, para ciência acerca da decisão exarada (ID 

9838711), bem como, com o fito de que, compareçam com seus clientes e 

testemunhas a Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

21 de fevereiro de 2018 às 14h00min, que será realizada no Fórum da 

Comarca de Cáceres/MT, na Sala de Audiências da 3ª Vara Cível. 

Ressalta-se que deverão os causídicos estarem presentes no referido ato 

designado, acompanhados de no máximo 3 (três) testemunhas cada, 

devendo o rol ser apresentado no prazo de 48h, cabendo ao autor a 

incumbência de intimar suas testemunhas (art. 455, do CPC). Cáceres/MT, 

8 de janeiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário Processo n.: 

1002337-85.2016.8.11.0006 – 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002807-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA, 

PECUARIA, PESCADORES ARTESANAIS E PISCICULTORES RURAIS DA 

GLEBA PIRAPUTANGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO)

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT , 8 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

Apresente Impugnação à Contestação de ID de nº. 11202786. Nº DO 

PROCESSO: 1002807-82.2017.8.11.0006 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 

ESPÉCIE: PETIÇÃO (241) OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003815-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO BORGES DA SILVA OAB - PR58647 (ADVOGADO)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMON RAMSES YUCATAN OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 8 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte requerida, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se quanto documentação apresentada pela parte autora em ID 

de nº. 11269641, 11269657 e 11269859, conforme determinado em 

Despacho de ID de nº. 11144388. Processo: 1003815-94.2017.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 18.175,65; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181) OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DA 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001799-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM NASCIMENTO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ARANTES (RÉU)

ANA CRISTINA CURY ARANTES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL GOULART ESCOBAR OAB - SP190619 (ADVOGADO)

RODRIGO AUED OAB - SP148474 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001799-07.2016.8.11.0006 

AUTOR: MIRIAM NASCIMENTO SANTOS RÉU: RENATO ARANTES, ANA 

CRISTINA CURY ARANTES Providencie a juntada do aviso de recebimento. 

Acaso a parte Requerida tenha sido citada, aguarde o prazo da defesa. 

Eventualmente não tendo sido citada, designe nova data e expeça-se o 

necessário. Cáceres-MT, 08 de janeiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000711-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CELSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVAL ROSENDO DOS SANTOS (RÉU)

JOANITA DE CARVALHO MENDES (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000711-31.2016.8.11.0006 

AUTOR: GERALDO CELSO DA SILVA RÉU: EDVAL ROSENDO DOS 

SANTOS, JOANITA DE CARVALHO MENDES Vistos, etc... Cuida-se de 

AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA proposta por GERALDO CELSO 

DA SILVA e LUCIANA RODRIGUES DE CASTRO em face de EDVALDO 

ROSENDO DOS SANTOS e JOANITA DE CARVALHO MENDES DOS 

SANTOS. Analisando detidamente o presente feito, observo que na inicial, 

o nome da Requerente consta como LUCIANA RODRIGUES DE CASTRO 

enquanto que, após a lavratura da Certidão de Casamento (ID 1515809) a 

Autora passou a assinar LUCIANA DA SILVA CASTRO. Portanto, 

esclareça os Requerentes, quanto a presente irregularidade visualizada 

nos autos, para isso anoto o prazo de 15 (quinze) dias. Após volvem-me 

concluso. Cáceres-MT, 08 de janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1007282-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO GUERREIRO (REQUERENTE)

ADRIANA RODRIGUES GUERREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL OMAR PERIS OAB - SP63130 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE GERTRUDES MARIA DE JESUS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA DOLORES SPINDOLA (TERCEIRO INTERESSADO)

BRAULIO SILVARES SPINDOLA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres , 8 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de Advogado da Parte autora para manifestar acerca da Certidão do 

Senhor Oficial com o ID 11202007 bem como requerer o que de Direito . 

CERTIDÃO OFICIAL JUSTIÇA: CERTIDÃO NEGATIVA Eu, Lucila Corrêa 

Mendes, Oficial de Justiça, Certifico e dou fé que NÃO FOI POSSÍVEL 

CITAR BRÁULIO SILVARES SPÍNDOLA e MARIA DOLORES SPÍNDOLA, os 

mesmos são falecidos há muitos anos..Cáceres/MT, 18 de dezembro de 

2017.LUCILA CORREA MENDES.Oficial de Justiça Processo: 

1007282-81.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA (261) Parte Autora: REQUERENTE: ELIO 

GUERREIRO, ADRIANA RODRIGUES GUERREIRO Parte Ré: REQUERIDO: 

ESPOLIO DE GERTRUDES MARIA DE JESUS OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007859-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTANTINO DE SOUZA (RÉU)

CLAUDIA LUCIA ALT (RÉU)

RUBENS ALT (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007859-59.2017.8.11.0006 

AUTOR: PEDRO BARBOSA DA SILVA RÉU: RUBENS ALT, CLAUDIA LUCIA 

ALT, CONSTANTINO DE SOUZA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

USUCAPIÃO ESPECIAL ajuizada por PEDRO BARBOSA DA SILVA em face 

de RUBENS ALT, CLÁUDIA LÚCIA ALT e CONSTANTINO DE SOUZA. 

Dentre os pedidos inerentes a matéria trazida à baila para processamento 

e julgamento, o autor requer o deferimento da justiça gratuita. Pois bem. É 

preciso lembrar que “[...] a declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o Juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil 

comentado e legislação extravagante. São Paulo: RT, 2003). Nessa toada, 

este Juízo tem adotado o entendimento segundo o qual, não basta a mera 

asserção de hipossuficiência econômica para ter-se imediatamente o 

deferimento da justiça gratuita. Mais do que isso, é necessário que a parte 

traga aos autos elementos de prova idôneos que corroborem a assertiva, 

sob pena de indeferimento da inicial ante a falta de recolhimento de 

custas. A esse respeito: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS DE 

PROVA QUE NÃO APONTAM PARA A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. 1. 

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a 

simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. 2. Não se 

afasta, porém, a possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do 

estado de necessidade do benefício, quando as circunstâncias dos autos 

apontarem que o pretendente possui meios de arcar com as custas do 

processo, pois a presunção de veracidade da referida declaração é 
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apenas relativa. 3. Decisão agravada mantida pelos seus próprios 

fundamentos. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 

(STJ - AgRg no Ag 1242996/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, 3ª Turma, j. em 28/06/2011, DJe 01/08/2011). Assim sendo 

eis o momento em que faculto a parte autora demonstrar ser 

hipossuficiente, na forma da Lei, ou que recolha as custas do processo, 

no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. No mesmo 

prazo, deverá a parte Autora detalhar a localização do endereço do 

Requerido Constantino. Deverá ainda: 1 - observar o disposto no art. 73 

do CPC; 2 - apresentar memorial descritivo e mapa topográfico da área 

objeto da lide; 3 - demonstrar a legitimidade dos Requeridos para figurarem 

no pólo passivo da ação, devendo atentar que figuram como meros 

cessionários, e que na ação de usucapião, figura o efetivo titular do 

domínio; e 4 - apresentar a anuência expressa dos condôminos, com 

destaque sobre os limites da área. Decorrido o prazo, retorne concluso 

para análise. Cáceres/MT., 08 de janeiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1007863-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SEABRA ALVIM BUSTAMANTE SA OAB - RJ167549 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO PIGATTO NETO (REQUERIDO)

FORMAPLAN FORMAS PLANEJADAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007863-96.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A REQUERIDO: 

FORMAPLAN FORMAS PLANEJADAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 

EPP, FRANCISCO PIGATTO NETO Vistos etc. Cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia do mandado. Após o cumprimento, oficie 

comunicando ao Juízo Deprecante o inteiro teor dos atos praticados, com 

as homenagens de estilo, e providencie baixa nos registros. Cáceres/MT, 

08 de janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007859-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTANTINO DE SOUZA (RÉU)

CLAUDIA LUCIA ALT (RÉU)

RUBENS ALT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007859-59.2017.8.11.0006 

AUTOR: PEDRO BARBOSA DA SILVA RÉU: RUBENS ALT, CLAUDIA LUCIA 

ALT, CONSTANTINO DE SOUZA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

USUCAPIÃO ESPECIAL ajuizada por PEDRO BARBOSA DA SILVA em face 

de RUBENS ALT, CLÁUDIA LÚCIA ALT e CONSTANTINO DE SOUZA. 

Dentre os pedidos inerentes a matéria trazida à baila para processamento 

e julgamento, o autor requer o deferimento da justiça gratuita. Pois bem. É 

preciso lembrar que “[...] a declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o Juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil 

comentado e legislação extravagante. São Paulo: RT, 2003). Nessa toada, 

este Juízo tem adotado o entendimento segundo o qual, não basta a mera 

asserção de hipossuficiência econômica para ter-se imediatamente o 

deferimento da justiça gratuita. Mais do que isso, é necessário que a parte 

traga aos autos elementos de prova idôneos que corroborem a assertiva, 

sob pena de indeferimento da inicial ante a falta de recolhimento de 

custas. A esse respeito: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS DE 

PROVA QUE NÃO APONTAM PARA A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. 1. 

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a 

simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. 2. Não se 

afasta, porém, a possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do 

estado de necessidade do benefício, quando as circunstâncias dos autos 

apontarem que o pretendente possui meios de arcar com as custas do 

processo, pois a presunção de veracidade da referida declaração é 

apenas relativa. 3. Decisão agravada mantida pelos seus próprios 

fundamentos. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 

(STJ - AgRg no Ag 1242996/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, 3ª Turma, j. em 28/06/2011, DJe 01/08/2011). Assim sendo 

eis o momento em que faculto a parte autora demonstrar ser 

hipossuficiente, na forma da Lei, ou que recolha as custas do processo, 

no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. No mesmo 

prazo, deverá a parte Autora detalhar a localização do endereço do 

Requerido Constantino. Deverá ainda: 1 - observar o disposto no art. 73 

do CPC; 2 - apresentar memorial descritivo e mapa topográfico da área 

objeto da lide; 3 - demonstrar a legitimidade dos Requeridos para figurarem 

no pólo passivo da ação, devendo atentar que figuram como meros 

cessionários, e que na ação de usucapião, figura o efetivo titular do 

domínio; e 4 - apresentar a anuência expressa dos condôminos, com 

destaque sobre os limites da área. Decorrido o prazo, retorne concluso 

para análise. Cáceres/MT., 08 de janeiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007942-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON MATOS E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007942-75.2017.8.11.0006 

AUTOR: WANDERSON MATOS E SILVA RÉU: SERVICO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL Vistos etc. O processo deverá ser 

redistribuído! Observa-se que a inicial está direcionada à Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Cáceres/MT. Não por outra razão, o 

processo deve de fato tramitar sob o crivo do Juízo especializado da 

Fazenda Pública, porquanto, o Departamento de Águas do Município de 

Cáceres foi descentralizado à forma jurídica de Autarquia (Lei Municipal 

2.476/2015). Assinalo ainda que não há que se falar em competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, porquanto o valor da causa supera 

o “teto” disposto no art. 2° da Lei 12.153/2009. Assim sendo, promovo a 

redistribuição do processo ao Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de 

Cáceres/MT. Cáceres/MT., 08 de Janeiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007861-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE PINTO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA LEAL DE MORAES (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007861-29.2017.8.11.0006 

AUTOR: CHRISTIANE PINTO DE ARRUDA RÉU: SILVANA LEAL DE 

MORAES Vistos, etc. Cuida -se de Ação Monitória proposta por Christiane 

Pinto de Arruda em desfavor de Silvana Leal de Moraes. É certo que a 

regra do Código de Processo Civil é de que seja efetuado o adiantamento 
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das custas do processo logo com o ingresso da demanda, se tratando as 

demais opções de meios alternativos que visam dar garantia à justiça 

àqueles que não possuem condições de efetuar o pagamento sem onerar 

seu sustento. Assim, atentando-se às inúmeras situações que ocorrem no 

judiciário, a nova legislação processual civil trouxe possibilidades às 

partes que encontrarem em dificuldade para recolhimento das custas 

processuais de ter o benefício da gratuidade, o recolhimento ao final e o 

parcelamento. Dentre elas, o entendimento esboçado pelo §6º do art. 98 

do Código de Processo Civil, é que, conforme o caso, poderá ser 

concedido o direito ao parcelamento das custas processuais à parte. No 

entanto, vê-se que o Código não definiu requisitos expressos para a 

concessão do benefício, tratando-se de questão subjetiva, dependente da 

análise das peculiaridades de cada caso. Esse é o entendimento expresso 

pelo art. §6º do art. 468 das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça, quando dispõe que “§ 6º O juiz, atento às circunstâncias e 

peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e 

considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão 

fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento.“. A meu ver, embora não se trate de justiça gratuita, é 

medida que se assemelha, mormente porque garante o acesso à justiça 

àqueles que não possuem condições de efetuar o adiantamento das 

custas. No entanto, no caso em apreço, a autora não trouxe provas de 

sua incapacidade financeira. Ao contrário disso, há elementos nos autos 

capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos, tendo em 

vista que a ação versa sobre suposto empréstimo no valor de R$120.000, 

00 (cento e vinte mil reais). Deste modo, convém facultar ao interessado o 

direito de provar a impossibilidade momentânea de arcar, sem o seu 

próprio prejuízo ou de sua família com as custas e despesas do processo, 

de modo que se faça necessário o deferimento do pedido de recolhimento 

ao final e/ou o parcelamento. Anoto, para tanto, o prazo de 15 dias. Após 

o decurso do prazo, novamente concluso. Intime-se. Cáceres, 08 de 

janeiro de 2017. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1007892-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONES ANGELO BISINELLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007892-49.2017.8.11.0006 

AUTOR: JONES ANGELO BISINELLA RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos etc. Cuida-se de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ajuizada por JONES 

ANGELO BISINELLA em face de YMPACTUS COMERCIAL S/A. Dentre os 

pedidos inerentes a matéria trazida à baila para processamento e 

julgamento, o autor requer o deferimento da justiça gratuita (Lei 1.060/50). 

Pois bem. É preciso lembrar que “[...] a declaração pura e simples do 

interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige 

para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é 

prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o Juiz a se curvar aos 

seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que 

o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a 

concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de 

valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” 

(JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil 

comentado e legislação extravagante. São Paulo: RT, 2003). Nessa toada, 

este Juízo tem adotado o entendimento segundo o qual, não basta a mera 

asserção de hipossuficiência econômica para ter-se imediatamente o 

deferimento da justiça gratuita. Mais do que isso, é necessário que a parte 

traga aos autos elementos de prova idôneos que corroborem a assertiva, 

sob pena de indeferimento da inicial ante a falta de recolhimento de 

custas. A esse respeito: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS DE 

PROVA QUE NÃO APONTAM PARA A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. 1. 

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a 

simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. 2. Não se 

afasta, porém, a possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do 

estado de necessidade do benefício, quando as circunstâncias dos autos 

apontarem que o pretendente possui meios de arcar com as custas do 

processo, pois a presunção de veracidade da referida declaração é 

apenas relativa. 3. Decisão agravada mantida pelos seus próprios 

fundamentos. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 

(STJ - AgRg no Ag 1242996/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, 3ª Turma, j. em 28/06/2011, DJe 01/08/2011). Com efeito, o 

requerente solicita o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. 

Contudo, há ainda a declaração de que exerce a função de Perito, e em 

rápidas pesquisas na internet constata-se que o mesmo exerce sua 

função de Perito Médico/Legista junto à POLITEC/PJC – Secretaria de 

Segurança Pública do Estado de Mato Grosso. Não obstante, é sabido que 

há anos o autor exerce de maneira consolidada a sua profissão 

(Medicina) nesta cidade. Por tais razões, há indícios razoáveis de que o 

autor não faz jus ao benefício da justiça gratuita por não se enquadrar ao 

conceito de hipossuficiência econômica, salvo prova em contrário. Assim 

sendo eis o momento em que faculto a parte autora demonstrar ser 

hipossuficiente, na forma da lei ou que recolha as custas do processo, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de 

mérito. Decorrido o prazo, retorne concluso para análise. Cáceres/MT., 08 

de Janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007888-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA DA CUNHA SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE OAB - MT23395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINA DE TAL (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007888-12.2017.8.11.0006 

AUTOR: VANESSA APARECIDA DA CUNHA SILVEIRA RÉU: CATARINA DE 

TAL Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA ajuizada por 

VANESSA APARECIDA DA CUNHA SILVEIRA em face de CATARINA DE 

TAL. Dentre os pedidos inerentes a matéria trazida à baila para 

processamento e julgamento, os autores requerem o deferimento da 

justiça gratuita (Lei 1.060/50). Pois bem. É preciso lembrar que “[...] a 

declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave 

burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor 

do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga 

o Juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, 

livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

Nery. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. São 

Paulo: RT, 2003). Nessa toada, este Juízo tem adotado o entendimento 

segundo o qual, não basta a mera asserção de hipossuficiência 

econômica para ter-se imediatamente o deferimento da justiça gratuita. 

Mais do que isso, é necessário que a parte traga aos autos elementos de 

prova idôneos que corroborem a assertiva, sob pena de indeferimento da 

inicial ante a falta de recolhimento de custas. A esse respeito: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. 

COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO APONTAM PARA A 

NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. 1. Para a concessão do benefício da justiça 

gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência 

firmada pelo requerente. 2. Não se afasta, porém, a possibilidade de o 

magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício, 

quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui 

meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de 

veracidade da referida declaração é apenas relativa. 3. Decisão agravada 

mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. AGRAVO REGIMENTAL A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STJ - AgRg no Ag 1242996/SP, Rel. Min. 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3ª Turma, j. em 28/06/2011, DJe 

01/08/2011). Com efeito, se de um lado o valor da causa é relativamente 

baixo o que implicará em valor reduzido das custas iniciais, de outro, a 

autora que se declara estudante, possui endereço residencial situado no 

Bairro da BARRA DA TIJUCA na Cidade de Rio de Janeiro/RJ, cuja 

localização é habitada por população de considerável poder aquisitivo. 
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Assim sendo eis o momento em que faculto a parte autora demonstrar ser 

hipossuficiente, na forma da lei ou que recolha as custas do processo, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de 

mérito. Decorrido o prazo, retorne concluso para análise. Cáceres/MT., 08 

de Janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001116-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA QUINTINO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MASAO TANAKA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRAZIELE MARQUES LIBONATTI OAB - RJ0109373A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001116-33.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: ANA CLAUDIA QUINTINO ALVES REQUERIDO: 

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA, MARIO MASAO 

TANAKA Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação da 

contestação pelo Requerido Mario Masao Tanaka. Caceres, 08 de janeiro 

de 2017. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001116-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA QUINTINO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MASAO TANAKA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRAZIELE MARQUES LIBONATTI OAB - RJ0109373A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001116-33.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: ANA CLAUDIA QUINTINO ALVES REQUERIDO: 

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA, MARIO MASAO 

TANAKA Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação da 

contestação pelo Requerido Mario Masao Tanaka. Caceres, 08 de janeiro 

de 2017. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001075-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CALIXTO VALDECI DE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Considerando o teor da Portaria n. 04/2017-CEJUSC, que determina o 

cancelamento do evento “Audiências Concentradas” marcado para o dia 

9/12/2017, REAGENDO a sessão de conciliação para o dia 16/2/2018 

(SEXTA-FEIRA), na qual a presença das partes é indispensável, 

ressaltando que o atendimento será realizado das 8horas às 12horas. Na 

data aprazada haverá perito nomeado por este Cejusc para realização da 

perícia, cujos honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo 

facultado às partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. 

Diante disso, solicito que sejam consignadas no mandado, além das 

determinações contidas na decisão, as informações acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000359-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA DE OLIVEIRA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Considerando o teor da Portaria n. 04/2017-CEJUSC, que determina o 

cancelamento do evento “Audiências Concentradas” marcado para o dia 

9/12/2017, AGENDO a sessão de conciliação para o dia 16/2/2018 

(SEXTA-FEIRA), na qual a presença das partes é indispensável, 

ressaltando que o atendimento será realizado das 8horas às 12horas. Na 

data aprazada haverá perito nomeado por este Cejusc para realização da 

perícia, cujos honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo 

facultado às partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. 

Diante disso, solicito que sejam consignadas no mandado, além das 

determinações contidas na decisão, as informações acima.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003252-37.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MS10647 

(ADVOGADO)

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO OAB - MT0017074S (ADVOGADO)

DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS OAB - MS20273 (ADVOGADO)

ANDRÉ STUART SANTOS OAB - MS0010637A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003252-37.2016.8.11.0006 

AUTOR: ROSENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA RÉU: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Intime a Defensoria Pública para 

apresentar, querendo, impugnação, no prazo legal. Caceres, 08 de janeiro 

de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003124-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DE ARRUDA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANACLETA DA SILVA CAMPOS (RÉU)

JORGE FERREIRA DA SILVA (RÉU)

SUELI FERREIRA DA SILVA (RÉU)

JOSE MANOEL DE SOUZA (RÉU)

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

jorgina ferreira da silva (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003124-17.2016.8.11.0006 

AUTOR: VICENTE DE ARRUDA E SILVA RÉU: JORGE FERREIRA DA SILVA, 

ANACLETA DA SILVA CAMPOS, JORGINA FERREIRA DA SILVA, SUELI 

FERREIRA DA SILVA, JOSE MANOEL DE SOUZA, MUNICIPIO DE CACERES 

Cumpra-se o despacho de id. Num. 10745579. Caceres, 08 de janeiro de 

2017. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007894-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE CARLOS PIRES ORTEGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA CARVALHO DA SILVA FANECO OAB - SP335344 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUES E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007894-19.2017.8.11.0006 

AUTOR: JOSE CARLOS PIRES ORTEGA RÉU: MARQUES E RIBEIRO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA 

ajuizada por JOSÉ CARLOS PIRES ORTEGA em face de MARQUES e 

RIBEIRO ADVOGADOS. Dentre os pedidos inerentes a matéria trazida à 

baila para processamento e julgamento, o autor requer o deferimento da 

justiça gratuita (Lei 1.060/50). Pois bem. É preciso lembrar que “[...] a 

declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave 

burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor 

do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga 

o Juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, 

livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

Nery. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. São 

Paulo: RT, 2003). Nessa toada, este Juízo tem adotado o entendimento 

segundo o qual, não basta a mera asserção de hipossuficiência 

econômica para ter-se imediatamente o deferimento da justiça gratuita. 

Mais do que isso, é necessário que a parte traga aos autos elementos de 

prova idôneos que corroborem a assertiva, sob pena de indeferimento da 

inicial ante a falta de recolhimento de custas. A esse respeito: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. 

COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO APONTAM PARA A 

NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. 1. Para a concessão do benefício da justiça 

gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência 

firmada pelo requerente. 2. Não se afasta, porém, a possibilidade de o 

magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício, 

quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui 

meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de 

veracidade da referida declaração é apenas relativa. 3. Decisão agravada 

mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. AGRAVO REGIMENTAL A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STJ - AgRg no Ag 1242996/SP, Rel. Min. 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3ª Turma, j. em 28/06/2011, DJe 

01/08/2011). Com efeito, o requerente solicita o deferimento dos 

benefícios da justiça gratuita. Contudo, há que se considerar que o autor é 

Profissional Liberal razão da qual a alegação vazia e despida de qualquer 

substrato fático probatório a corroborar a assertiva de hipossuficiência 

econômica não deve ser considerada suficiente para os fins almejados. 

No tocante a afirmação de que encontra-se afastado das suas atividades 

profissionais por problemas de saúde, tal pode ser facilmente comprovada 

por meio de prova documental pré-constituída. Assim sendo eis o momento 

em que faculto a parte autora demonstrar ser hipossuficiente, na forma da 

lei ou que recolha as custas do processo, no prazo de 15 dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução de mérito. Decorrido o prazo, 

retorne concluso para análise. Cáceres/MT., 08 de Janeiro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007908-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCOS SOARES WIDAL GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007908-03.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: JEAN MARCOS SOARES WIDAL GARCIA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO PARA 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por JEAN MARCOS SOARES WIDAL 

GARCIA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Dentre os pedidos 

inerentes a matéria trazida à baila para processamento e julgamento, o 

autor requer o deferimento da justiça gratuita (Lei 1.060/50). Pois bem. É 

preciso lembrar que “[...] a declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o Juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil 

comentado e legislação extravagante. São Paulo: RT, 2003). Nessa toada, 

este Juízo tem adotado o entendimento segundo o qual, não basta a mera 

asserção de hipossuficiência econômica para ter-se imediatamente o 

deferimento da justiça gratuita. Mais do que isso, é necessário que a parte 

traga aos autos elementos de prova idôneos que corroborem a assertiva, 

sob pena de indeferimento da inicial ante a falta de recolhimento de 

custas. A esse respeito: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS DE 

PROVA QUE NÃO APONTAM PARA A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. 1. 

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a 

simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. 2. Não se 

afasta, porém, a possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do 

estado de necessidade do benefício, quando as circunstâncias dos autos 

apontarem que o pretendente possui meios de arcar com as custas do 

processo, pois a presunção de veracidade da referida declaração é 

apenas relativa. 3. Decisão agravada mantida pelos seus próprios 

fundamentos. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 

(STJ - AgRg no Ag 1242996/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, 3ª Turma, j. em 28/06/2011, DJe 01/08/2011). Com efeito, o 

requerente solicita o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. 

Contudo, há que se considerar que pela própria causa de pedir verifica-se 

que o autor possui perfil “investidor” de modo que realizou aplicação 

financeira nas atividades desenvolvidas pela ré. Não obstante, o autor 

declara-se comerciante, pelo que o mero requerimento de gratuidade, 

estando desacompanhado de qualquer prova pré-constituída à vincular o 

autor ao conceito de hipossuficiência econômica não deve ser suficiente 

ao deferimento do pleito. Por tais razões, há dúvidas razoáveis quanto a 

informação de hipossuficiência econômica. Assim sendo eis o momento 

em que faculto a parte autora demonstrar ser hipossuficiente na forma da 

lei ou que recolha as custas do processo, no prazo de 15 dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução de mérito. Decorrido o prazo, 

retorne concluso para análise. Cáceres/MT., 08 de Janeiro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007941-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE DA CRUZ CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI DA SILVA ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007941-90.2017.8.11.0006 

AUTOR: WALLACE DA CRUZ CASTRO RÉU: VALDINEI DA SILVA ALVES 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação Indenizatória proposta por WALLACE DA 

CRUZ CASTRO em face de VALDINEI DA SILVA ALVES. Dentre os 

pedidos trazidos à baila, o Autor requer a concessão da justiça gratuita. 

Nesse aspecto, é preciso lembrar que “[...] a declaração pura e simples do 

interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige 

para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é 

prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o Juiz a se curvar aos 

seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que 

o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a 

concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de 

valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” 

(JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil 

comentado e legislação extravagante. São Paulo: RT, 2003). Ademais, 
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embora o Código de Processo Civil disponha acerca da concessão da 

justiça gratuita (art. 98, caput), a comprovação de hipossufiência não 

pode ser afastada, sendo a declaração de pobreza mera presunção 

relativa, que necessita de outros elementos capazes de comprovar a 

incapacidade financeira. No caso em apreço, o Autor não acostou 

documentos que comprovem sua hipossuficiência financeira. Assim, 

diante da previsão do artigo 99, § 2º, do CPC, convém facultar ao 

interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar com as custas e 

despesas do processo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do benefício. Após o decurso do prazo, novamente 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 08 de janeiro de 2017. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005178-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAM PENHA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

ADEMAR ROCHA DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA REGINA MARTINS ALVES DE MENEZES OAB - RJ79098 

(ADVOGADO)

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO Impulsiono os autos 

para intimar a Parte Autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade 

de que, no prazo de 15 dias, apresente impugnação. Cáceres/MT, 8 de 

janeiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário Processo n.: 

1005178-19.2017.8.11.0006 – 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1003661-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINA MARIA DE JESUS (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUÉ AMBROSIO RIBEIRO (DEPRECADO)

ANDRÉ OVELAR (DEPRECADO)

ANDREA ANGELA VICARI WEISSHEIMER (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres -MT , 8 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de Advogado da Parte Autora para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizo. 

Bem como para tomar conhecimento e manifestar acerca da CERTIDÃO 

DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA a seguir transcrita: CERTIDÃO POSITIVA 

Certifico e dou fé, que efetuei diligências nesta cidade e, ai sendo após as 

formalidades legais procedi a CITAÇÃO do réu JOSUE AMBROSIO 

RIBEIRO, em seu local de trabalho Banco Basa, de conformidade com o 

despacho transcrito no mandado e com a petição inicial, bem como procedi 

a INTIMAÇÃO, da data, hora e local da audiência, dei-lhe contrafé que 

recebeu. Não foi possivel citar/intimar os réus ANDRE OVELAR e ANDREA 

ANGELA VICARI WEISSHOIMER, em razão da informação prestada pelo 

réu Josue Ambrosio, que eles mudaram desta cidade, Cáceres/MT, 6 de 

dezembro de 2017.EVANI SALES Oficial de Justiça. Processo: 

1003661-76.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 181.465,04; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA (261) Parte Autora: DEPRECANTE: 

LAUDELINA MARIA DE JESUS Parte Ré: DEPRECADO: ANDRÉ OVELAR, 

JOSUÉ AMBROSIO RIBEIRO, ANDREA ANGELA VICARI WEISSHEIMER 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA 

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

DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006887-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DE ALMEIDA LOBO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT , 8 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para CIÊNCIA de Certidão do Oficial de Justiça 

de ID de nº. 11236014, bem como para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se requerendo o que entender de direito. Processo: 

1006887-89.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 107.098,06; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DA 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005225-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANE DE LIMA CARVALHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Caceres - MT ., 09 de janeiro de 2018 INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE 

VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos para intimar a Parte Autora, 

na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

35,00 (trinta e cinco) reais, visando o cumprimento do Mandado de Citação 

a ser oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site 

do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – 

Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o 

pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante. Processo: 1005225-90.2017.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 36.815,55; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40) Parte 

Autora: AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: RÉU: JANE DE LIMA 

CARVALHO OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE 

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

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002912-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT0012198A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON PERALTA LOPES COCA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 9 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para CIÊNCIA de Certidão de ID de nº. 

11292523, bem como para manifestar-se requerendo o que entender de 

direito. Processo: 1002912-59.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 36.718,34; 

Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40) OBSERVAÇÃO: O processo está 
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integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DA 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001400-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001400-41.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ALEXANDRA DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Inicialmente deverá o cartório certificar o decurso do prazo recursal. 

Reoportunizo a requerida promover o cumprimento de sentença em 

relação a parte líquida da sentença em que julgou parcialmente procedente 

o pedido contraposto, assim como deverá indicar os dados bancários para 

liberação do saldo credro. Para a providência a ser desempenhada pela 

ré, anoto o prazo de 5 dias. Reoportunizo ainda ao Autor ciência e 

conhecimento da manifestação indicada no id. 8215149 e posicione em 

relação as diligências realizadas no processo de modo que esclareça se 

está de acordo com todo o relatado pelos Oficiais de Justiça no tocante a 

quantidade e valores das diligências. Para tanto, anoto o prazo de cinco 

dias, para manifestação. Ultimadas as providências acima, retorne 

concluso Cáceres/MT., 01 de dezembro de 2017. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002677-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO JOSE TRINDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR TONDATTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DO DESPACHO - AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa 

de seus Advogados/Representantes Legais, para ciência acerca da 

decisão/despacho exarado (ID 11143410), bem como, com o fito de que, 

compareçam com seus clientes e testemunhas a Audiência de Instrução e 

Julgamento designada para o dia 30 de janeiro de 2018 às 14h00min, que 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, na Sala de 

Audiências da 3ª Vara Cível. Ressalta-se que deverão os causídicos 

estarem presentes no referido ato designado, acompanhados de no 

máximo 3 (três) testemunhas cada, devendo o rol ser apresentado no 

prazo de 48h, cabendo ao autor a incumbência de intimar suas 

testemunhas (art. 455, do CPC). Cáceres/MT, 9 de janeiro de 2018 Felipe 

N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007340-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELI DA SILVA PARADELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ARANTES (RÉU)

ANA CRISTINA CURY ARANTES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 9 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste-se requerendo o que entender de direito quanto à certidão de ID 

de nº. 11296811. Processo: 1007340-84.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 

57.473,11; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49) OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-47 SEQÜESTRO

Processo Número: 1005114-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO ALVES GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES OAB - MT0013634A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CACERES 09 DE JANEIRO 2018 INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE 

VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos para intimar a Parte Autora, 

na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

70,00 ( setenta )reais, visando o cumprimento do Mandado de CITAÇÃO a 

ser oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Processo: 1005114-09.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 7.296,35; Tipo: Cível; Espécie: SEQÜESTRO (196) Parte Autora: 

REQUERENTE: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

ALIPIO ALVES GOMES OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE 

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

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006082-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DAS DORES DA SILVA KOVALSKI (AUTOR)

ODENIR DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

CICERA DE FATIMA GOMES DA SILVA (AUTOR)

CELINA DO MENINO JESUS DA SILVA (AUTOR)

ODENIRA NUPRAPERTI DO SOCORRO DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J E RIBEIRO DO AMARAL - ME (RÉU)

SERGIO LUIS DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 9 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste-se requerendo o que entender de direito quanto à certidão de ID 

de nº.11297116. Processo: 1006082-39.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 

205.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000599-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALY GISELE ALVES LEITE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CACERES -MT 09 DE JANEIRO 2018 INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE 

VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos para intimar a Parte Autora, 

na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

70,00 (SETENTA) reais, visando o cumprimento do Mandado de BUSCA E 

APREENSAO a ser oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - 

Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar 

o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante. Processo: 1000599-28.2017.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 3.206,65; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181) Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A Parte Ré: REQUERIDO: NATALY GISELE ALVES LEITE OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000444-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO PEREIRA DE ARAUJO (RÉU)

MARIA CRATIU PEREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DAS PARTES - PERÍCIA AGENDADA 

Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa 

de seus Advogados, com a finalidade de que tenham ciência acerca da 

certidão retro, onde consta que fora agendado pelo expert nomeado o 

necessário trabalho pericial. Cáceres/MT, 9 de janeiro de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002695-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DUARTE BRANDAO (AUTOR)

CHRISTIANE ALVES DE FREITAS BRANDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE FRANCISCO OSMIRO MOREIRA (RÉU)

REI REGI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 9 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

da SENTENÇA de ID de nº. 10751016, exarada nos autos do processo 

abaixo identificado. Processo: 1002695-50.2016.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 9.413,75; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49) OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004409-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DIVINO BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1004409-11.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: WAGNER DIVINO 

BORGES Vistos, etc... Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

ajuizada por OMNI S/A – CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em 

face de WAGNER DIVINO BORGES, devidamente qualificados nos autos, 

pelas razões elencadas na exordial. Tramitando regularmente o feito, a 

parte autora requereu a desistência da ação com a consequente extinção 

do feito, tendo em vista a composição amigável visando a solução do litígio 

(id. 9714855). Diante da circunstância, verifico a hipótese de extinção do 

processo sem resolução do mérito, sendo desnecessária a manifestação 

da parte Requerida (Art. 485, §4º, CPC). Ante o exposto, homologo o 

pedido de desistência e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, na forma do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Ademais indefiro o pedido de desbloqueio do veículo via RENAJUD, bem 

como exclusão de anotações nos sistemas de proteção ao crédito em 

nome do requerido, tendo em vista que não partiu deste Juízo nenhum 

destes comandos, sendo de incumbência da parte autora realizar as 

referidas diligências. Custas já recolhidas. Intime-se. Arquive-se. Caceres. 

04 de dezembro de 2017. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002141-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA EUDALIA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

ANTONIO PEDRO DA SILVA MACHADO OAB - SC7459 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002141-81.2017.8.11.0006 

EMBARGANTE: LAZARA EUDALIA DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO 

DO BRASIL S.A Manifeste a Embargante sobre a certidão de id. 10046727, 

e esclareça quanto o interesse na produção de provas, no prazo de 10 

dias. Caceres, 04 de dezembro de 2017. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007184-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETI MATEUS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres , 10 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de Advogado da Parte Autora para tomar conhecimento bem como 

manifestar acerca da Certidão do Senhor Oficial de Justiça a seguir 

transcrita : CERTIDÃO NEGATIVA CERTIFICO E DOU FÉ, que em 

cumprimento ao MANDADO DE CITAÇÃO –AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSAÕ-, que procedi na forma subseqüente: realizei buscas no 

endereço determinado e em vários locais na cidade e ali sendo não foi 

possível realizar a Apreensão do bem objeto do presente mandado, em 

virtude de não localiza-lo. Assim devolvo o r. mandado. Dou Fé. 

Cáceres/MT, 18 de dezembro de 2017.BERNADETH CASTRILLON LARA. 

Processo: 1007184-96.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 43.972,65; Tipo: 
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Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: 

DONIZETI MATEUS DA SILVA OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003805-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

MANOEL DA GUIA PINHO (EXECUTADO)

MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUZA 96582170104 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO Impulsiono os 

autos para intimar a Parte Autora, na pessoa de seu Advogado, com o fito 

de que, no prazo de 15 dias, manifeste acerca da certidão retro, 

promovendo o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

Cáceres/MT, 10 de janeiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003314-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOACY BRAGA MARTINS (EXECUTADO)

JULIANE MACEDO 51312042168 (EXECUTADO)

JULIANE MACEDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1003314-43.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

EXECUTADO: JULIANE MACEDO 51312042168, JULIANE MACEDO, JOACY 

BRAGA MARTINS Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada 

por AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DESENVOLVE MT em face de JULIANE MACEDO e outro. A inicial foi 

recebida (id. 8795190). A executada foi devidamente citada (id. 9293549). 

Contudo, sobreveio informação de acordo entabulado entre as partes (id. 

9858895). Em suma, transacionou-se que a parte devedora pagará o valor 

exequendo na seguinte forma: a) Entrada no valor de R$262,65, com 

vencimento em 11.08.2017. b) o saldo remanescente (R$5.020,15) 

parcelado em 24x no valor de R$240,24, com vencimento a partir de 

11.09.2017 e demais parcelas nos meses subsequentes. Todos os termos 

do acordo podem ser visualizados na minuta colacionada no id. 9858895 – 

pág. 1/3. Pois bem. Da leitura dos termos e condições do acordo 

entabulado entre as partes não se nota qualquer vício aparente que possa 

impedir a homologação da transação. Assim sendo, passo a sua 

homologação. É como decido! Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO 

entabulado entre as partes para que sobre ele recaiam os jurídicos e 

legais efeitos. Julgo extinto estes autos nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea "b" do CPC. Honorários na forma convencionada. Custas já 

recolhidas. Intime-se. Após, arquive-se. Em caso de notícia de 

descumpr imento,  proceda o imedia to  desarqu ivamento , 

independentemente do pagamento de taxa. Cáceres/MT., 05 de Dezembro 

de 2017 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003925-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0018818A (ADVOGADO)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR LOPES HOLANDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1003925-93.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: CESAR LOPES 

HOLANDA Vistos, etc... Cuida-se de BUSCA E APREENSÃO ajuizada por 

BANCO BRADESCO S/A em face de CESAR LOPES HOLANDA. Em suma, 

informa a inicial que o autor celebrou com o réu contrato de empréstimo 

para a aquisição de veículo automotor com garantia fiduciária. Salienta que 

o crédito foi no valor de R$69.299,40 a ser pago pelo réu em 60 

(sessenta) parcelas mensais de R$1.154,99. O contrato teve por objeto o 

seguinte veículo: 01 (um) veículo MAHINDRA-BRAMONT, 4c4 pick-up 2.6 

CD 4p Básica, Diesel, cor preta, ano de fabricação 2011, modelo 2011. 

Ainda informou na inicial que em razão da inadimplência do réu, tornou-se 

o autor credor da importância de R$39.734,50 para fins de purgação da 

mora. Ao final, requereu a busca e apreensão do bem in limine, bem como 

a ratificação em sentença. Com a inicial, vieram documentos. A liminar foi 

deferida no id. 8267202 – pág. 1. Já pelos documentos contidos no id. 

9428699 e 9429552, verifica-se o cumprimento da liminar consistente na 

apreensão do bem e citação do requerido. Não obstante a sua citação, 

não houve até o momento a apresentação de defesa pelo requerido. É O 

BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, assinalo que 

apesar do cartório não haver certificado o decurso do prazo para o 

oferecimento da contestação, pode-se aferir desde já que o prazo para a 

apresentação da contestação está extrapolado. Ora, verifica-se que o 

Mandado de citação devidamente cumprido foi juntado no processo no id. 

9429552 na data de 15.08.2017. Logo, houve o decurso do prazo para 

contestar já no dia 05.09.2017. Com efeito, decreto a revelia do Requerido 

com base no art. 344 do Novo Código de Processo Civil e nos termos do 

art. 307 do mesmo códex. Passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme prevê o artigo 355, inciso II do Novo Código de Processo Civil. 

Pelos documentos trazidos aos autos pela Requerente, restaram 

provadas: 1- a existência de contrato de abertura de crédito (Id. 8263937) 

com cláusula de alienação fiduciária, tendo por objeto 01 (um) veículo 

MAHINDRA-BRAMONT, 4c4 pick-up 2.6 CD 4p Básica, Diesel, cor preta, 

ano de fabricação 2011, modelo 2011, chassi 94RBMMCD2B1M01568, 

Placa NPN 3084, RENAVAM 339354810. 2- o inadimplemento e a 

constituição em mora pelo instrumento de protesto (id. 8263952). O 

princípio fundamental do direito contratual é o pacta sunt servanda, só 

derrogado diante de condições extraordinárias como caso fortuito ou 

força maior, sendo ônus do Réu a comprovação de situações excludentes 

de sua obrigação. Não apresentadas estas e comprovado o 

inadimplemento do compromisso contratual, impõe-se o deferimento da 

pretensão exordial, vez que a posse do bem passa a pertencer a quem 

não tem justo título. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial e declaro 

rescindido o contrato firmado entre as partes e, com fulcro no art. 66 da 

Lei 4.728/65 com redação dada pelo Decreto Lei 911/69, consolido nas 

mãos do Requerente o domínio e a posse plena e exclusiva, já concedida 

na liminar sobre o 01 (um) veículo MAHINDRA-BRAMONT, 4c4 pick-up 2.6 

CD 4p Básica, Diesel, cor preta, ano de fabricação 2011, modelo 2011, 

chassi 94RBMMCD2B1M01568, Placa NPN 3084, RENAVAM 339354810. 

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como nas 

custas e despesas processuais. P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

intime-se o procurador da parte autora, através do DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, implemente o cumprimento de sentença em 

relação aos honorários de sucumbência. Cáceres/MT., 05 de Dezembro de 

2017 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003924-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER NEVES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1003924-11.2017.8.11.0006 

AUTOR: WALTER NEVES DE ALMEIDA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. WALTER NEVES DE 

ALMEIDA, qualificado nos autos em epígrafe, ingressou em Juízo com 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO (D.P.V.A.T.) em face 

de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em síntese, ter 

sido vítima de acidente de trânsito no dia 10 de agosto de 2014, quando 

trafegava de motocicleta na Rua do Retiro e colidiu frontalmente com outra 

motocicleta, sofrendo, na oportunidade, escoriações por todo o corpo e 

fratura. Assevera que apesar do tratamento a que foi submetido, não 

houve recuperação total do membro lesionado, configurando lesão de 

caráter irreversível. Narrou que após ingressar com pedido administrativo, 

recebeu indenização no valor de R$ 1.687, 00 (Um mil seiscentos e oitenta 

e sete reais), no entanto, entende que faz jus a complementação da 

quantia, em razão do grau da lesão sofrido, requerendo o pagamento de 

100% da indenização. Juntou os documentos anexados nos ids. 1456466 

e 1456491. Foi realizada audiência concentrada (id. 9922527), na qual não 

se obteve composição. Na ocasião, o Autor foi submetido à avaliação 

médica, cujo laudo foi anexado no id. 9922383. A Requerida ofertou 

contestação acompanhada de documentos (id. 10203846), requerendo, 

preliminarmente, a improcedência da demanda por ausência de juntada do 

laudo do IML, que seria documento essencial para quantificar a invalidez. 

No mérito, defendeu a improcedência do pedido de complementação, uma 

vez que a indenização paga em sede administrativa estaria adequada ao 

grau de lesão suportado pelo Autor e em observância a tabela anexada a 

lei que rege as indenizações de seguro DPVAT. Concitado, o autor 

impugnou a contestação (id. 10246713) rebatendo as alegações da 

Requerida. As partes se manifestaram acerca do laudo pericial nos ids. 

10264157 (Requerida) e o Autor na manifestação de id. 10032835. Por fim, 

vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Cuida-se de ação 

de cobrança de diferença de seguro DPVAT proposta por WALTER 

NEVES DE ALMEIDA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, na qual se discute se há diferença de indenização de seguro 

obrigatório (D.P.V.A.T.) a ser paga ao Autor. Rejeito a alegação preliminar 

de quanto a ausência do laudo do IML, uma vez que a quantificação do 

grau de invalidez pode ser extraído de avaliação médica, conforme se 

realizou no caso. Portanto, passo a análise do mérito. O pleito exordial 

apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais (D.P.V.A.T.), que visa indenizar todas as pessoas que se 

tornaram vítimas de acidentes de trânsito, ocasionado por veículos que 

circulam em via terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, ainda que a 

vítima venha a ser o condutor do próprio veículo sinistrado. Acerca dessa 

modalidade de seguro, Cavalieri doutrina: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, 

de 19 de dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de responsabilidade 

civil para os proprietários de veículos automotores – DPVAT -, introduziu 

em nosso direito positivo mais uma hipótese de responsabilidade objetiva. 

A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 

6.194/74, tornando a indenização mais abrangente. Os riscos acarretados 

pela circulação de veículos são tão grandes e tão extensos que o 

legislador, em boa hora, estabeleceu esse tipo de seguro para garantir 

uma indenização mínima às vítimas de acidente de veículos, mesmo que 

não haja culpa do motorista atropelador. Pode-se dizer que, a partir da Lei 

n. 6.194/74, esse seguro deixou de se caracterizar como seguro de 

responsabilidade civil do proprietário para se transformar num seguro 

social em que o segurado é indeterminado, só se tornando conhecido 

quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando assumir a posição de 

vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o recebimento da 

indenização pretendida pelo Autor, mister se faz prova inequívoca do 

acidente de trânsito, do dano causado à vítima e do nexo causal entre um 

e outro, e, de mesmo modo, que reste comprovada invalidez permanente 

total ou parcial que a incapacite a vítima para o trabalho. No caso em 

apreço, é inconteste que o Autor foi vítima de acidente de trânsito, como 

pode se extrair dos documentos anexados à inicial, especificamente o 

Boletim de Ocorrência (id.) que relata o acidente nos seguintes termos: 

“atendendo solicitação via CIOSP informando que havia ocorrido um 

acidente de trânsito na rua do retiro, bairro vila irene, esta guarnição se 

fez presente no local onde o Sr Valter Neves de Almeida, condutor do v1, 

relatou que trafegava pela rua do retiro sentido centro/bairro, quando 

repentinamente o v2 veio a colidir frontalmente com i v1, ocasionando 

danos materiais em ambos os veículos...A guarnição do copor de 

bombeiros militar compareceu no local, encaminhando o condutor do v1 

até o hospital regional apresentando lesões na perna esquerda (joelho), 

onde ficou sob cuidados médicos.(...).”. Ademais, os documentos de 

atendimento médico-hospitalares (id. 8263630) que relatam o atendimento 

médico de urgência dispensado ao Autor, bem como a lesão sofrida pelo 

mesmo na perna, proveniente de acidente de trânsito. Deste modo, restou 

evidenciado o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas 

pela vítima (autor). Assim, o cerne do litígio diz respeito quanto ao valor 

pago na via administrativa, uma vez que o Autor entende fazer jus a 

complementação da quantia recebida em sede administrativa, enquanto de 

outro lado, a parte Ré afirma que o valor pago foi proporcional à lesão 

sofrida e de acordo com a tabela utilizada pela Lei que rege o seguro, 

portanto, estaria plenamente quitada a indenização. Nesse contexto, 

verifico que há pequeno valor remanescente a ser indenizado. Explico: O 

Autor foi submetido à avaliação médica conduzida por Dr. Odenil M. 

França (CRM/MT 6846) e Dr. Sérgio Oba (CRM/PR 10.447), cujo laudo foi 

juntado ao processo no id. 9922383. Referido laudo constatou que a 

fratura do Autor culminou em invalidez parcial permanente, em razão da 

lesão em membro inferior esquerdo, com “Comprometimento de flexão e 

força...”. Constou, ainda, que a incapacidade de natureza leve, com 

repercussão de 25%. Assim, além da prova documental acostada pelo 

Autor, o laudo médico demonstra a ocorrência da invalidez parcial no 

membro esquerdo, e, ainda, confirma que a mesma adveio da ocorrência 

de acidente de trânsito. Deste modo, apesar de ao laudo não estar 

adstrito, vislumbro que o mesmo essencial e evidencia, de maneira clara, o 

grau de lesão do autor. Ademais, a avaliação foi realizada por 

profissionais capacitados, ou qualquer fato que desabone o laudo 

apresentado ou os profissionais que realizaram a avaliação. Deste modo, 

entendo que não há motivos para que o laudo pericial não seja utilizado 

para apontar o grau invalidez do Autor. Portanto, com supedâneo na 

conclusão do laudo e prova documental dos, extrai-se que o Autor 

apresenta incapacidade parcial de natureza permanente com repercussão 

leve, na proporção de 25% do segmento. Assim sendo, cabe salientar que 

artigo 3º da Lei nº. 6.194/74, alterado pela Lei 11.945/2009, dispõe que: 

Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (...) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - 

no caso de invalidez permanente § 1o No caso da cobertura de que trata o 

inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a 

esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). A aludida 

tabela apresenta os percentuais sobre a importância segurada por órgão 

ou membro lesado a serem considerados na fixação da indenização de 

seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. No caso 

em apreço, o autor sofreu lesão em membro inferior, conforme apontado 

pelo laudo pericial, bem como demais documentos anexados ao feito. 

Assim, o segmento anatômico a ser utilizado para o cálculo no presente 

caso é especificado na tabela como “perda anatômica e/ou funcional 

completa de um dos membros inferiores”, que estabelece o percentual de 

70% (setenta por cento). Como no caso do Autor houve a perda parcial 
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leve, com repercussão de 25% (vinte cinco por cento), o valor 

indenizatório deve obedecer ao seguinte cálculo: 13500 – 70% = 

9.450/100 = 94,50 x 25 % (grau de lesão do Autor) = R$ 2.362, 50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Assim, como o 

requerente já recebeu administrativamente a quantia de 1.687, 50 (Um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) (id. 4607133), faz 

jus ao recebimento do valor remanescente de R$ 675,00 (seiscentos e 

setenta e cinco reais), que deverá ser atualizado a partir do requerimento 

administrativo e acrescido de juros de mora de 1% a partir do da citação. 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

exordial, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$675, 00 

(seiscentos e setenta e cinco reais) ao Autor, corrigidos a partir da data 

do protocolo do pedido administrativo, e juros de mora, a partir da citação. 

Existindo sucumbência recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito 

frente à condenação, fica o Autor condenado a 93,94% sobre o valor das 

custas e despesas processuais. Já a parte Requerida, fica condenada ao 

pagamento na proporção de 6,06% do valor devido. No que tange aos 

honorários, arbitro o valor total em 15 % sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Sobre o valor resultante, fica o Autor 

condenado ao pagamento de 93,64% do valor arbitrado. Já a parte 

Requerida fica condenada ao pagamento dos honorários em prol do 

Advogado do Autor no percentual de 6,06% do valor arbitrado. Como o 

Autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita, ficam sobrestadas 

às verbas de sucumbência. Já em relação a parte Requerida como o 

sistema não possibilita o pagamento parcial das custas e considerando o 

ínfimo valor, deixo de determinar o recolhimento. Após o trânsito em 

julgado, intime-se o Autor para que implemente o cumprimento de 

sentença, no prazo de 15 dias. Nada sendo requerido, arquive-se com as 

cautelas devidas. Intimem-se. Cáceres, 05 de dezembro de 2017. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1004074-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR GOUVEIA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1004074-89.2017.8.11.0006 

AUTOR: ELENIR GOUVEIA DO NASCIMENTO RÉU: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO ajuizada por ELENIR GOUVEIA DO 

NASCIMENTO em face de BANCO BRADESCO. Para justificar o 

ajuizamento da ação, a autora apontou a seguinte causa de pedir: 

“Trata-se de pedido cautelar antecedente à possível ação de declaração 

de inexistência de débito que será movida em face do BANCO BRADESCO 

S/A. Ocorre que para permitir a defesa do direito da Autora, faz-se 

necessária a EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOB POSSE DO REQUERIDO, 

qual seja, contrato bancário número 599034817000072FI, com a finalidade 

de verificar a existência e as condições do mesmo. Cabe ressaltar que a 

requerente teve seu nome negativado, em razão do referido contrato, 

entretanto a mesma afirma não ter firmado nenhum contrato de 

financiamento junto ao Banco Bradesco. Todavia, ao solicitar acesso a 

referidos documentos, teve a NEGATIVA DE ACESSO pela Ré, sob o 

fundamento da existência de sigilo bancário. Ocorre, que a requerente 

também já compareceu ao PROCON e pessoalmente na agência bancária 

solicitando acesso ao referido contrato, mas lhe foi negado.” Após tecer 

suas razões de fato e de direito, a autora formulou os seguintes 

requerimentos: “a) A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil; b) A citação do Réu para responder, 

querendo; c) A total procedência do presente pedido, para fins de 

determinar a disponibilização imediata dos documentos exigidos sob pena 

de multa diária nos termos do Art. 537 do CPC/15. d) A produção de todas 

as provas admitidas em direito; f) Desde já manifesta seu interesse na 

audiência conciliatória;” Com a inicial, vieram documentos. Em deliberação 

inicial, este Juízo determinou o processamento da ação na forma do art. 

305 e ss. do CPC de modo que franqueou-se o exercício do contraditório 

ao réu, na forma do art. 306 do mesmo códex. (id. 8720516). Citado, o réu 

formulou contestação no id. 9818958. Na oportunidade, arguiu a preliminar 

de ausência de interesse processual. Neste ponto sustentou que a 

pretensão da autora poderia ser ventilada no bojo da própria ação 

principal de modo que mostra-se desnecessário o ajuizamento da ação 

cautelar. Informou ainda que a autora ao tempo da contratação recebeu 

cópia do contrato de modo que sua pretensão não se mostra razoável. No 

mérito, argumentou não se opor a apresentação da cópia do contrato, mas 

sustentou ser inviável a sua apresentação no prazo de resposta desta 

ação, sendo que informou a necessidade do prazo de 90 dias para o 

fornecimento das informações almejadas na inicial. Ainda requereu que 

não seja condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, por 

não ter dado causa à ação. Ao final, formulou os seguintes requerimentos: 

a) a extinção da presente demanda sem a resolução do mérito, por falta 

de interesse de agir, condenando-se a parte requerente nos encargos de 

sucumbência, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, conforme aduzido em tópico específico; b) ad 

argumentandum, caso não se reconheça a falta de interesse de agir 

arguida, requer seja julgado improcedente o pedido formulado, sob o 

fundamento de que a parte requerente recebeu cópia do contrato quando 

de sua realização e teve tempo suficiente para solicitar a documentação e 

somente agora o fez, não podendo o requerido arcar com a demora da 

parte requerente; c) caso se entenda pela manutenção da exibição dos 

documentos nos autos da presente ação, requer-se seja concedido prazo 

razoável para que o Banco-requerido apresente os documentos 

eventualmente localizados, de no mínimo 90 (noventa) dias; d) qualquer 

que seja o entendimento, que não haja condenação do Banco-requerido 

ao pagamento do ônus sucumbencial, porquanto este não deu causa ao 

ajuizamento da presente ação, não se opondo em fornecer os 

documentos requeridos; Com a contestação, vieram documentos. É a 

síntese do necessário. Decido. Cuida-se de AÇÃO CAUTELAR 

ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO ajuizada por ELENIR 

GOUVEIA DO NASCIMENTO em face de BANCO BRADESCO. Inicialmente 

saliento que a preliminar de falta de interesse de agir não se sustenta. Isso 

porque não se pode exigir da autora o modo com o qual lançará mão de 

sua pretensão quando a lei lhe haja fornecido mais de uma alternativa. 

Partindo-se desse raciocínio, não há equívoco em se manejar a ação 

cautelar preparatória para se lograr acesso a documento pretendido antes 

do ajuizamento da ação principal, assim como também não se poderia 

imputar equívoco caso a opção processual da autora fosse aquela última, 

ou seja, que requeresse a exibição de documento já na ação principal. 

Ademais, vejo como cautelosa a atitude processual da autora – sem 

qualquer “jogo de palavras” em relação ao nome da ação – eis que diante 

do acesso aos documentos, sua assistência jurídica poderá se ater a toda 

a relação contratual havida entre as partes de modo que possa demandar 

apenas o que for necessário, ou até mesmo deixar de demandar caso 

constate, em posse do contrato, não haver o que se postular no judiciário. 

Logo, considero legítimo o manejo da ação cautelar prevista no art. 305 e 

ss. do Código de Processo Civil, de modo que não há que se falar em 

extinção do processo sem resolução de mérito. Passo a analisar a 

exibição de documentos propriamente dita. A pretensão da autora deve 

ser acolhida! Isso porque nem mesmo o réu se opôs à exibir o documento. 

Eis um trecho da contestação: “Importante mencionar que o 

Banco-requerido não se opôs e não se opõe a apresentar os contratos 

financeiros que eventualmente venham a ser localizados após pesquisa 

em seus arquivos.” (trecho da contestação id. 9818958 – pág.3). A única 

ressalva do banco-requerido é de que precisaria do prazo mínimo de 90 

dias para fornecer os documentos. Ora, neste contexto, verifico a 

hipótese de reconhecimento jurídico do pedido, na medida em que o réu 

reconhece a necessidade/possibilidade de se entregar a cópia do contrato 

solicitado pela autora, fazendo apenas a ressalva de que necessita de 

período maior para o cumprimento da obrigação. Não obstante, ressalto 

que a jurisprudência é pacífica quanto a necessidade e obrigação das 

instituições financeiras em fornecer cópias dos contratos de que detém 

em arquivo entabulados com seus clientes. Senão, vejamos: “AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTRATO BANCÁRIO E 

EXTRATOS - OBRIGAÇÃO DE EXIBIR - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A instituição bancária tem a obrigação de apresentar 

ao correntista o contrato por eles firmado bem como os extratos a ele 

vinculados. 2. "Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação 

de multa cominatória" (Súmula nº 372 do STJ).” (TJ-MG - Apelação Cível 
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AC 10145074057582001 MG (TJ-MG)). "AÇÃO CAUTELAR EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - CONTRATOS E EXTRATOS BANCÁRIOS - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO INEXISTÊNCIA - Inexistência de 

impossibilidade jurídica do pedido, vez que o autor, que mantém relação 

jurídica com o banco, tem o direito de pleitear a exibição dos documentos 

que lhe interessam. Preliminar afastada"."AÇÃO CAUTELAR - EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS CONTRATOS E EXTRATOS BANCÁRIOS FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INEXISTÊNCIA - Há interesse de agir por parte do 

autor, que se utilizou corretamente da presente ação para eventualmente 

satisfazer sua pretensão - Necessidade e adequação preenchidas - 

Preliminar afastada"."AÇÃO CAUTELAR EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS 

CONTRATOS E EXTRATOS BANCÁRIOS DEVER DE EXIBIÇÃO 

Reconhecido que o cliente tem direito de postular junto à instituição 

financeira a exibição de documentos - Ausência de razão jurídica para 

não se exibir os documentos, ainda que estes tenham sido fornecidos à 

época - Dever de exibição dos documentos reconhecido - Não 

atendimento que configura desrespeito ao devido processo legal - Decisão 

mantida Apelo improvido"."ÔNUS SUCUMBÊNCIA Instituição financeira que, 

contrariamente à sua alegação, não juntou, antes da prolação da r. 

sentença, a totalidade dos documentos solicitados pelo autor Cabível a 

condenação ao pagamento integral do ônus da sucumbência Decisão 

mantida Apelo improvido". (TJ-SP - Apelação APL 00192436220108260071 

SP 0019243-62.2010.8.26.0071 (TJ-SP)). Com efeito, inexistindo qualquer 

razão jurídica para a negativa de fornecimento de cópia do contrato 

celebrado entre as partes, e de outro lado, inexistindo oposição ao direito 

pelo réu, a ação cautelar deve ser acolhida para o fim de se impor a 

obrigação de exibição. É como decido! Ante o exposto, DOU POR 

PROCEDENTE o requerimento de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO formulado 

pela requerente a fim de que o réu exiba a íntegra do contrato bancário de 

n° 599034817000072FI. Atento aos argumentos expostos pelo réu no 

sentido de que necessita de maior tempo para fornecer a cópia do 

contrato, entendo como razoável e suficiente o prazo de 30 (trinta) dias 

para o cumprimento da obrigação que neste momento se estabelece, eis 

que o réu não trouxe demonstração concreta acerca da propalada 

dificuldade em fornecer a cópia do documento. No tocante ao princípio da 

causalidade como parâmetro para a condenação em honorários de 

sucumbência, considerando que o réu não deu causa ao ajuizamento da 

ação, porquanto, verifica-se pela sua resposta extrajudicial (encaminhada 

à Defensoria Pública) no id. 8688556 - Pág. 1., que o mesmo condicionou a 

entrega do contrato à anuência expressa da cliente, condição esta legítima 

a qual poderia ter sido providenciada no âmbito extrajudicial pela 

Defensoria Pública. Por tal razão, deixo de impor à ré a condenação aos 

ônus de sucumbência. Apresentado o contrato neste processo, ou 

comprovada a sua entrega à autora, iniciará o prazo de 30 (trinta) dias 

para o ajuizamento da ação principal na forma do art. 308 do Código de 

Processo Civil. P. R. I. Cáceres/MT., 05 de dezembro de 2017. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003633-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS DE COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VENTURA DIAS DA FONSECA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1003633-11.2017.8.11.0006 AUTOR: 

MATEUS DE COSTA RÉU: VENTURA DIAS DA FONSECA Vistos, etc ... 

Considerando que a parte Autora até o presente momento não regularizou 

a sua representação processual, julgo extinto estes autos sem julgamento 

do mérito. Sem custas. Intime-se. Após, arquive-se. Cáceres-MT, 05 de 

dezembro de 2017. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001876-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANILSON GENESIO RIBEIRO DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA ROSSETO SANCHES OAB - MT19142/O (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1001876-79.2017.8.11.0006 

AUTOR: WANILSON GENESIO RIBEIRO DE FRANCA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. WANILSON GENESIO DE 

FRANÇA, qualificado nos autos em epígrafe, ingressou com a presente 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO (D.P.V.A.T) em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em síntese, ter sido vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 28 de agosto de 2016, quando 

trafegava como passageiro em uma motocicleta que foi atingida por um 

veículo, causando –lhe fraturas nos dedos dos pés. Afirma que mesmo 

após tratamento especializado e cirurgia, não houve recuperação total do 

membro, restando lesões irreversíveis de caráter permanente, razão pela 

qual entende ter direito ao recebimento do seguro obrigatório (DPVAT) no 

valor de R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Requereu 

a procedência do pedido juntando documentos de id. 5564946 a 5564982. 

A inicial foi recebida sem prejuízo e posterior análise das condições da 

ação (id. 5856822), determinando a realização de audiência concentrada 

pelo CEJUSC. Devidamente realizada, não houve composição de acordo 

(id. 9906750), e, na oportunidade, foi realizada avaliação médica da parte 

Autora, cujo laudo foi acostado nos (id. 9906706). A inicial foi emendada 

com os documentos de ids. 6033748 a 6033788. A Requerida apresentou 

contestação (id. 8106221), requerendo, preliminarmente, alteração do polo 

passivo da demanda, com a inclusão da Seguradora Líder. No mérito, 

requereu a improcedência da demanda, defendendo a ausência de 

invalidez. Alternativamente, em caso de condenação, pugnou pelo 

arbitramento proporcional da indenização, considerando a tabela anexa a 

lei que rege o seguro. Alternativamente, em caso de condenação, 

ressaltou que o valor a ser arbitrado deve observar a tabela anexada à lei 

6.194/74, proporcionalmente ao grau de lesão suportado. O Autor se 

manifestou favorável (id. 10032499) a avaliação médica realizada. Da 

mesma forma, não se opôs a Requerida (id. 10073041) quanto ao laudo 

pericial. Por fim, vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por WANILSON GENESIO DE FRANÇA em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Primeiramente, refuto a possibilidade 

de inclusão da Segurada Líder no polo passivo da demanda, porquanto a 

partir da edição da Lei nº 8.441/92, que alterou a redação do art. 7º da Lei 

nº 6.194/74, é facultado ao beneficiário pleitear o recebimento da 

indenização perante qualquer sociedade seguradora que opera no 

consórcio do seguro obrigatório (DPVAT), como é o caso da Requerida. 

Rebatida a preliminar, passo ao mérito. Cumpre asseverar que o presente 

feito encontra-se suficientemente instruído para a prolação de sentença, 

sendo desnecessária a dilação probatória. Portanto, nos termos do artigo 

355, inciso I, do CPC, passo ao julgamento antecipado do mérito. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a pretensão do Autor é 

parcialmente procedente. Pretende o Autor na presente demanda o 

recebimento de indenização do seguro DPVAT, sustentando ter sofrido 

lesão irreversível causada por acidente de trânsito, pretensão que foi 

rebatida pela Requerida, que afirma que não ocorreu invalidez. Pois bem, o 

seguro obrigatório foi criado pela Lei n. 6.194/74, visando à indenização 

de todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de trânsito, 

ocasionados por veículos que circulam em via terrestre, seja por terra, 

seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do próprio 

veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri doutrina: 

“A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o seguro 

obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de veículos 

automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais uma 

hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 

1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 
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recebimento da indenização pretendida pelo Autor, mister se faz prova 

inequívoca do acidente de trânsito, do dano causado à vítima e do nexo 

causal entre um e outro, e, ainda, que reste comprovada invalidez 

permanente total ou parcial que a incapacite a vítima para o trabalho, pois, 

inexistindo tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à 

indenização securitária pleiteada. No caso em apreço, tenho que ambos 

foram comprovados, razão pela qual entendo que o pedido deve ser 

julgado parcialmente procedente. Explico: Primeiramente, embora o Boletim 

de Ocorrência tenha sido confeccionado após o acidente, e de modo 

unilateral, verifico que os documentos médicos acostados (id. 6033779) 

corroboram com os fatos narrados na inicial, bem como no referido B.O, 

na medida em que demonstram atendimento médico de urgência ao Autor, 

apontando, inclusive, tratamento no membro indicado (pé). Ademais, a 

avaliação médica realizada em audiência concentrada, também confirmou 

que a lesão sofrida pelo Autor foi decorrente de acidente de trânsito. No 

mais, embora tenha alegado a Requerida, em sua defesa, que não ocorreu 

invalidez, avaliação médica realizada no Autor aponta que o mesmo foi 

acometido por invalidez parcial permanente, em razão da lesão no seu pé. 

Deste modo, a meu ver, não há dúvidas quanto ao nexo causal entre o 

acidente e as lesões sofridas pelo Autor. Tendo em vista que o referido 

exame é realizado por profissionais capacitados na área médica, tem-se 

que tal documento é prova forte, aliada às demais, para comprovar que o 

Requerente está acometido por invalidez. Deste modo, apesar de não 

estar adstrito somente à prova pericial, no caso dos autos, vislumbro que 

ela é essencial, e evidencia, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, 

ou seja, foi suficientemente esclarecedora. No caso em apreço, referida 

avaliação concluiu que o Autor foi acometido por invalidez parcial 

incompleta “residual”, sendo o dano definitivo no pé esquerdo, na 

proporção de 10% (dez por cento), com “...limitação dos movimentos de 

flexão dos dedos do pé...”. Pois bem, em se tratando de indenização 

referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser recebido 

submete – se à situação adequada a cada caso. O artigo 3º da Lei nº. 

6.194/74, alterado pela Lei 11.945/2009, dispõe que: Art. 3o Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II - 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput 

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as 

lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis 

de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). A aludida 

tabela apresenta os percentuais sobre a importância segurada por órgão 

ou membro lesado a serem considerados na fixação da indenização de 

seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. No caso 

em apreço, o segmento anatômico a ser utilizado para o cálculo, de acordo 

com a tabela, é “perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés”, 

que estabelece o percentual de 50% (cinquenta por cento). Deste modo, 

como no caso do autor houve a perda parcial incompleta, com na 

porcentagem de 10%, o valor indenizatório in casu deve obedecer ao 

seguinte cálculo: R$ 13.500,00 - 50% = 6750/ 100 = 67,50 x 10 %, que 

culmina no montante indenizatório de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e 

cinco reais). Assim, o valor da indenização que faz jus o Autor é de 

R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), que devem ser corrigidos a 

partir do evento danoso (segundo entendimento do STJ), e acrescidos de 

juros de mora (1%) a partir da citação. Diante do exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido exordial, condenando a Requerida ao pagamento 

de indenização referente ao seguro DPVAT ao Autor, no valor de 

R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), corrigidos desde a data do 

evento danoso e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação. 

Existindo sucumbência recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito 

frente à condenação, fica o Autor condenado a 92,85 sobre o valor das 

custas e despesas processuais. Já a parte Requerida, fica condenada ao 

pagamento na proporção de 7,15% do valor devido. No que tange aos 

honorários, arbitro o valor total em 15 % sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Sobre o valor resultante, fica o Autor 

condenado ao pagamento de 92,85% do valor arbitrado. Já a parte 

Requerida fica condenada ao pagamento dos honorários em prol do 

Advogado do Autor no percentual de 7,15% do valor arbitrado. Como o 

Autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita, ficam sobrestadas 

às verbas de sucumbência. Já em relação a parte Requerida como o 

sistema não possibilita o pagamento parcial das custas e considerando o 

ínfimo valor, deixo de determinar o recolhimento. Após o trânsito em 

julgado, intime-se o Autor para que implemente o cumprimento de 

sentença, no prazo de 15 dias. Nada sendo requerido, arquive-se com as 

cautelas devidas. Intimem-se. Cáceres, 05 de dezembro de 2017. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001384-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI OAB - MT0010708A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABEDENER DE LIMA (EXECUTADO)

CELIA COSTA LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO Impulsiono 

os autos para intimar a Parte Autora, na pessoa de seu Advogado, com a 

finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o andamento do feito, 

pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 10 de janeiro de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000265-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES DE PAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1000265-91.2017.8.11.0006 

AUTOR: MANOEL RODRIGUES DE PAIVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. MANOEL RODRIGUES DE 

PAIVA, qualificado nos autos em epígrafe, ingressou em Juízo com AÇÃO 

DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO (D.P.V.A.T.) em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em síntese, ter sido 

vítima de acidente de trânsito no dia 04 de maio de 2016, quando trafegava 

de bicicleta pela Avenida Getúlio Vargas e foi tingido por uma ambulância 

do Hospital Regional desta cidade, ocasião em que sofreu fratura na perna 

direita. Assevera que apesar do tratamento a que foi submetido, não 

houve recuperação total do membro lesionado, configurando lesão de 

caráter irreversível. Narrou que após ingressar com pedido administrativo, 

recebeu indenização no valor de R$ 1.687, 50, no entanto, entende que 

faz jus a complementação da quantia, em razão do grau da lesão sofrido. 

Juntou os documentos anexados nos ids. 4607080 a 4607139. Foi 

realizada audiência concentrada, na qual não se obteve composição (id. 

9906865). Na ocasião, o Autor foi submetido à avaliação médica, cujo 

laudo foi anexado no id. 9906799. A Requerida ofertou contestação 

acompanhada de documentos (id. 9700316 e 9700324), requerendo, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo para Seguradora Líder, sob o 

fundamento de esta é a responsável pelo pagamento do seguro. Arguiu, 

ainda, preliminar de ausência de interesse de agir, em razão do pagamento 

em sede administrativa, defendendo a plena e irrevogável quitação da 

indenização. No mérito, defendeu a improcedência do pedido de 
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complementação, uma vez que a indenização paga em sede administrativa 

encontra-se adequada ao grau de lesão suportado pelo Autor e em 

observância a tabela anexada a lei que rege as indenizações de seguro 

DPVAT. Concitado, o autor impugnou a contestação (id. 9983117), 

rebatendo as alegações preliminares. As partes se manifestaram acerca 

do laudo pericial nos ids. 10063698 (Requerida) e o Autor na impugnação 

de id. 9983117. Por fim, vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Cuida-se de ação de cobrança de diferença de seguro DPVAT proposta 

por MANOEL RODRIGUES DE PAIVA em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, na qual se discute se há diferença de indenização de 

seguro obrigatório (D.P.V.A.T.) a ser paga ao Autor. Quanto as alegações 

preliminares, a parte Requerida requereu a inclusão da Seguradora Líder 

no polo passivo da demanda, no entanto, refuto a possibilidade de 

inclusão da Segurada Líder no polo passivo da demanda, porquanto a 

partir da edição da Lei nº 8.441/92, que alterou a redação do art. 7º da Lei 

nº 6.194/74, é facultado ao beneficiário pleitear o recebimento da 

indenização perante qualquer sociedade seguradora que opera no 

consórcio do seguro obrigatório (DPVAT), como é o caso da Requerida. 

Ademais, cumpre salientar que não há que se cogitar em falta de interesse 

processual de agir em razão do pagamento realizado em sede 

administrativa, uma vez que não configura quitação plena e irrevogável 

como defende a Ré. O pagamento realizado não implica renúncia ao direito 

de pleitear a diferença que entende ter direito o beneficiário. Qualquer 

renúncia deve ser expressa, e, ainda assim, não se tornaria plenamente 

imutável, dependendo do contexto em que fosse questionada. No presente 

caso, não houve qualquer renúncia pelo Autor a eventuais créditos 

remanescentes. Ademais, ressalto que o erro administrativo, porventura 

existente, cujo questionamento pode vir a ser levantado, não gera coisa 

julgada. Em suma, a parte Autora tem direito de ação, bem como interesse 

processual para pleitear em Juízo a diferença do pagamento se entende 

que foi prejudicada quanto ao valor recebido. Portanto, afasto a preliminar 

de arguida e passo a análise do mérito. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 

6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

(D.P.V.A.T.), que visa indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas 

de acidentes de trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via 

terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o 

condutor do próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de 

seguro, Cavalieri doutrina: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de 

dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de responsabilidade civil para 

os proprietários de veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso 

direito positivo mais uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 

8.441, de 13 de julho de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, 

tornando a indenização mais abrangente. Os riscos acarretados pela 

circulação de veículos são tão grandes e tão extensos que o legislador, 

em boa hora, estabeleceu esse tipo de seguro para garantir uma 

indenização mínima às vítimas de acidente de veículos, mesmo que não 

haja culpa do motorista atropelador. Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 

6.194/74, esse seguro deixou de se caracterizar como seguro de 

responsabilidade civil do proprietário para se transformar num seguro 

social em que o segurado é indeterminado, só se tornando conhecido 

quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando assumir a posição de 

vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o recebimento da 

indenização pretendida pelo Autor, mister se faz prova inequívoca do 

acidente de trânsito, do dano causado à vítima e do nexo causal entre um 

e outro, e, de mesmo modo, que reste comprovada invalidez permanente 

total ou parcial que a incapacite a vítima para o trabalho. No caso em 

apreço, é inconteste que o Autor foi vítima de acidente de trânsito, como 

pode se extrair dos documentos anexados à inicial, especificamente o 

Boletim de Ocorrência e documento expedido pelo Corpo de Bombeiros, 

responsável pelo atendimento de urgência ao Autor (id. 4607098). Não 

bastasse isso, os documentos anexados nos ids. 4607111 e 460711 

relatam o atendimento médico de urgência dispensado ao Autor, bem como 

sobre a lesão sofrida pelo mesmo, proveniente de acidente de trânsito. 

Deste modo, restou evidenciado o nexo de causalidade entre o acidente e 

as lesões sofridas pela vítima (autor). Assim, o cerne do litígio diz respeito 

quanto ao valor pago na via administrativa, uma vez que o Autor entende 

fazer jus a complementação da quantia recebida em sede administrativa, 

enquanto de outro lado, a parte Ré afirma que o valor pago foi 

proporcional à lesão sofrida e de acordo com a tabela utilizada pela Lei 

que rege o seguro. Nesse contexto, verifico que há pequeno valor 

remanescente a ser indenizado. Explico: O Autor foi submetido à avaliação 

médica conduzida por Dr. Odenil M. França (CRM/MT 6846) e Dr. Sérgio 

Oba (CRM/PR 10.447), cujo laudo foi juntado ao processo no id. 4607114. 

Referido laudo constatou que a fratura do Autor culminou em invalidez 

parcial permanente, em razão da lesão em membro inferior direito – joelho 

direito, com “Diminuição de força e mobilidade em MID, claudicação direta”. 

Constou, ainda, que a incapacidade foi de natureza leve, na proporção de 

25%. Assim, além da prova documental, o laudo médico demonstra a 

ocorrência da invalidez parcial, e apesar de a ele não estar adstrito, 

vislumbro que é essencial, e evidencia, de maneira clara, o grau de lesão 

do autor. Ademais, a avaliação foi realizada por profissionais capacitados, 

ou qualquer fato que desabone o laudo apresentado ou os profissionais 

que realizaram a avaliação. Além do mais, embora o Autor tenha refutado 

a avaliação médica realizada, o fez de forma genérica, sem apresentar 

qualquer fundamento concreto. Deste modo, entendo que não há motivos 

para que o laudo pericial seja utilizado para apontar o grau invalidez do 

Autor. Portanto, com supedâneo na conclusão do laudo e prova 

documental dos, extrai-se que o autor apresenta incapacidade parcial de 

natureza permanente de natureza leve, na proporção de 25% do 

segmento. Assim sendo, cabe salientar que artigo 3º da Lei nº. 6.194/74, 

alterado pela Lei 11.945/2009, dispõe que: Art. 3o Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II - até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente 

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). A aludida 

tabela apresenta os percentuais sobre a importância segurada por órgão 

ou membro lesado a serem considerados na fixação da indenização de 

seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. No caso 

em apreço, o autor sofreu lesão em membro inferior, conforme apontado 

pelo laudo pericial, bem como demais documentos anexados ao feito. 

Assim, o segmento anatômico a ser utilizado para o cálculo no presente 

caso é especificado na tabela como “perda anatômica e/ou funcional 

completa de um dos membros inferiores”, que estabelece o percentual de 

70% (setenta por cento). Como no caso do Autor houve a perda parcial 

leve, com repercussão de 25% (vinte cinco por cento), o valor 

indenizatório deve obedecer ao seguinte cálculo: 13500 – 70% = 

9.450/100 = 94,50 x 25 % (grau de lesão do Autor) = R$ 2.362, 50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Assim, como o 

requerente já recebeu administrativamente a quantia de 1.687, 50 (Um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) (id. 4607133), faz 

jus ao recebimento do valor remanescente de R$ 675,00 (seiscentos e 

setenta e cinco reais), que deverá ser atualizado a partir do requerimento 

administrativo e acrescido de juros de mora de 1% a partir do da citação. 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

exordial, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$675, 00 

(seiscentos e setenta e cinco reais) ao autor, corrigidos a partir da data 

do protocolo do pedido administrativo, e juros de mora, a partir da citação. 

Existindo sucumbência recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito 

frente à condenação, fica o Autor condenado a 83,38% sobre o valor das 

custas e despesas processuais. Já a parte Requerida, fica condenada ao 

pagamento na proporção de 16,62% do valor devido. No que tange aos 

honorários, arbitro o valor total em 15 % sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Sobre o valor resultante, fica o Autor 

condenado ao pagamento de 83,38% do valor arbitrado. Já a parte 

Requerida fica condenada ao pagamento dos honorários em prol do 

Advogado do Autor no percentual de 16,62% do valor arbitrado. Como o 
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Autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita, ficam sobrestadas 

às verbas de sucumbência. Já em relação a parte Requerida omo o 

sistema não possibilita o pagamento parcial das custas e considerando o 

ínfimo valor, deixo de determinar o recolhimento. Após o trânsito em 

julgado, intime-se o Autor para que implemente o cumprimento de 

sentença, no prazo de 15 dias. Nada sendo requerido, arquive-se com as 

cautelas devidas. Intimem-se. Cáceres, 05 de dezembro de 2017. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006575-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO ALVES MARCAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1006575-16.2017.8.11.0006 

AUTOR: JOAO PEDRO ALVES MARCAL RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Cuida-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta por JOÃO PEDRO ALVES MARCAL 

em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT 

S.A. Intimado a comprovar prévio requerimento administrativo, o Autor 

nada trouxe nesse sentido em sua manifestação. Sabe-se que a 

comprovação do prévio requerimento administrativo é requisito essencial 

para propositura da demanda, em respeito ao artigo 5º, XXXV, da CF. 

Nesse sentido: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO.A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 

824.712) Se a parte quedou-se inerte ante a determinação para dar 

entrada no pedido administrativo no prazo de 30 dias, é o caso de 

extinção da ação, em razão da ausência de pretensão resistida e, 

portanto, de interesse processual. (Ap 85930/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, 

Publicado no DJE 09/09/2015). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – 

NECESSIDADE – FALTADE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O requerimento administrativo 

prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial” 

(STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011).(Ap 94457/2014, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

07/04/2015, Publicado no DJE 14/04/2015). Deste modo, não tendo a parte 

Autora cumprido com o determinado, o indeferimento da petição inicial é 

medida que se impõe. Nesse sentido: “Significa dizer que, no caso de um 

juiz ter determinado a emenda da petição inicial, sem que o autor tenha 

tomado qualquer atitude positiva a esse respeito, o único caminho viável 

ao juiz é o indeferimento da petição inicial.” (in Manual do Direito 

Processual Civil – Daniel Amorim Assumpção Neves Volume único – 8.ª 

edição – Salvador- Editora JusPodivm, 2016, pág. 539). Deste modo, da 

análise dos autos, alternativa não resta senão indeferir a exordial em 

razão do descumprimento do previsto no artigo 321 do Novo Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, com fulcro no parágrafo único do artigo 

321, 330, inciso IV e no artigo 485, inciso I, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial de fls. 05/13, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cáceres, 05 de dezembro de 2017. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1006945-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR ESTALK OAB - SP247302 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA (DEPRECADO)

VICTOR TAVARES DE OLIVEIRA 01321399103 (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 10 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de Certidão de ID 

de nº. 11307830. Processo: 1006945-92.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 

9.595,68; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA (261) OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001974-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LINO DA SILVA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA SILVA GATTASS OAB - MT2308/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON PEDROSA QUINTINO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DA DECISÃO - AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa 

de seus Advogados, para ciência acerca da decisão exarada (ID 

9877248), bem como, com o fito de que, compareçam com seus clientes e 

testemunhas a Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

31 de janeiro de 2018 às 14h00min, que será realizada no Fórum da 

Comarca de Cáceres/MT, na Sala de Audiências da 3ª Vara Cível. No ato 

designado será colhido o depoimento pessoal das partes ("Na forma do 

art. 385 do CPC, determino a colheita de depoimento pessoal de ambas as 

partes com a advertência da pena de confissão" - ID 9877248) e ouvidas 

as testemunhas indicadas. Ressalta-se que deverão os causídicos 

estarem presentes no referido ato designado, acompanhados de no 

máximo 3 (três) testemunhas cada, devendo o rol ser apresentado no 

prazo de 48h, cabendo as partes a incumbência de intimar suas 

testemunhas (art. 455, do CPC). Cáceres/MT, 10 de janeiro de 2018 Felipe 

N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000711-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CELSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVAL ROSENDO DOS SANTOS (RÉU)

JOANITA DE CARVALHO MENDES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 10 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

esclareça quanto a presente irregularidade visualizada nos autos, 

conforme apontado em Despacho de ID de nº. 9989372. Processo: 

1000711-31.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 9.990,10; Tipo: Cível; 

Espécie: USUCAPIÃO (49) OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001983-26.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ OTAVIO MATOS FELIPE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1001983-26.2017.8.11.0006 

AUTOR: LUIZ OTAVIO MATOS FELIPE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. LUIZ OTÁVIO M. FELIPE, qualificado nos 

autos em epígrafe, ingressou com a presente AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO (D.P.V.A.T) em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em síntese, ter sido vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 19 de dezembro de 2016, quando trafegava em uma 

motocicleta na BR 070 quando colidiu com um veículo, causando –lhe, na 

oportunidade, escoriações bem como fratura na clavícula. Assevera que 

apesar do tratamento a que foi submetido, não houve recuperação total do 

membro lesionado, configurando lesão de caráter irreversível. Narrou que 

após ingressar com pedido administrativo, recebeu indenização no valor 

de R$ 2.531, 25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), no entanto, entende que faz jus a complementação da quantia. 

Juntou os documentos anexados nos ids. 5769369 a 5769445. Foi 

realizada audiência concentrada (id. 9906462), na qual não se obteve 

composição. Na ocasião, o Autor foi submetido à avaliação médica, cujo 

laudo foi anexado no id. 9906417. A Requerida ofertou contestação 

acompanhada de documentos (id. 10203846), requerendo, 

preliminarmente, a inclusão da seguradora líder no polo passivo da 

demanda, arguindo, ainda, preliminar de carência da ação por ausência de 

interesse de agir, em razão do pagamento realizado na via administrativa. 

No mérito, defendeu a improcedência do pedido de complementação, uma 

vez que a indenização paga em sede administrativa estaria adequada ao 

grau de invalidez suportado pelo Autor e em observância a tabela 

anexada a lei que rege as indenizações de seguro DPVAT. Concitado, o 

autor impugnou a contestação (id. 9229510) rebatendo as alegações da 

Requerida. As partes se manifestaram acerca do laudo pericial nos ids. 

10254699 (Requerida) e o Autor na manifestação de id. 10121270. Por fim, 

vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Cuida-se de ação 

de cobrança de diferença de seguro DPVAT proposta por LUIZ OTÁVIO 

M. FELIPE em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, na qual 

se discute se há diferença de indenização de seguro obrigatório 

(D.P.V.A.T.) a ser paga ao Autor. Primeiramente, refuto a possibilidade de 

inclusão da Segurada Líder no polo passivo da demanda, porquanto a 

partir da edição da Lei nº 8.441/92, que alterou a redação do art. 7º da Lei 

nº 6.194/74, é facultado ao beneficiário pleitear o recebimento da 

indenização perante qualquer sociedade seguradora que opera no 

consórcio do seguro obrigatório (DPVAT), como é o caso da Requerida. 

Ademais, cumpre salientar que não há que se cogitar em falta de interesse 

processual de agir em razão do pagamento realizado em sede 

administrativa, uma vez que não configura quitação plena e irrevogável 

como defende a Ré. O pagamento realizado não implica renúncia ao direito 

de pleitear a diferença que entende ter direito o beneficiário. Qualquer 

renúncia deve ser expressa, e, ainda assim, não se tornaria plenamente 

imutável, dependendo do contexto em que fosse questionada. No presente 

caso, não houve qualquer renúncia pelo Autor a eventuais créditos 

remanescentes. Ademais, ressalto que o erro administrativo, porventura 

existente, cujo questionamento pode vir a ser levantado, não gera coisa 

julgada. Em suma, o Autor tem direito de ação, bem como interesse 

processual para pleitear em Juízo a diferença do pagamento se entende 

que foi prejudicada quanto ao valor recebido. Portanto, afasto as 

preliminares arguidas e passo a análise do mérito. Portanto, passo a 

análise do mérito. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (D.P.V.A.T.), que visa 

indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via terrestre, seja por 

terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri 

doutrina: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o 

seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de 

veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais 

uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho 

de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendida pelo Autor, mister se faz prova 

inequívoca do acidente de trânsito, do dano causado à vítima e do nexo 

causal entre um e outro, e, de mesmo modo, que reste comprovada 

invalidez permanente total ou parcial que a incapacite a vítima para o 

trabalho. No caso em apreço, é inconteste que o Autor foi vítima de 

acidente de trânsito, como pode se extrair dos documentos anexados à 

inicial, como o Boletim de Ocorrência (id. 5769398) que o Autor foi 

socorrido e encaminhado ao hospital com graves lesões. Ademais, os 

documentos de atendimento médico-hospitalares (id. 5769413 e 5769425) 

que relatam o atendimento médico de urgência dispensado ao Autor, bem 

como a lesão sofrida. Ademais, na própria avaliação médica realizada 

restou constatado que a lesão é decorrente de acidente de trânsito. Deste 

modo, restou evidenciado o nexo de causalidade entre o acidente e as 

lesões sofridas pela vítima (autor). Assim, o cerne do litígio diz respeito 

quanto ao valor pago na via administrativa, uma vez que o Autor entende 

fazer jus a complementação da quantia recebida em sede administrativa, 

enquanto a parte Ré afirma que o valor pago foi proporcional à 

lesão/invalidez e de acordo com a tabela utilizada pela Lei que rege o 

seguro, portanto, estaria plenamente quitada. Nesse contexto, analisando 

os autos verifico que há valor remanescente a ser pago. Explico: O Autor 

foi submetido à avaliação médica conduzida por Dr. Odenil M. França 

(CRM/MT 6846) e Dr. Sérgio Oba (CRM/PR 10.447), cujo laudo foi juntado 

ao processo no id. 9906417. Referido laudo constatou que a fratura do 

Autor culminou em invalidez parcial permanente, em razão da lesão em 

membro inferior esquerdo, com “Diminuição de força de mão “d” limitação 

dos movimentos de flexão dorsal e palmar de punho “d” déficit funcional 

do punho “d” com repercussão em msd...”, e repercussão de 50% 

(média). Assim, além da prova documental acostada pelo Autor, o laudo 

médico demonstra a ocorrência da invalidez parcial no membro esquerdo, 

e, ainda, confirma que a mesma adveio da ocorrência de acidente de 

trânsito. Deste modo, apesar de ao laudo não estar adstrito, vislumbro que 

o mesmo essencial e evidencia, de maneira clara, o grau de lesão do 

autor. Ademais, a avaliação foi realizada por profissionais capacitados, ou 

qualquer fato que desabone o laudo apresentado ou os profissionais que 

realizaram a avaliação. Assim, entendo que não há motivos para que o 

laudo pericial não seja utilizado para apontar o grau invalidez do Autor. 

Portanto, com supedâneo na conclusão do laudo e prova documental, 

extrai-se que o Autor apresenta incapacidade parcial de natureza 

permanente com repercussão leve, na proporção de 50% do segmento. 

Assim sendo, cabe salientar que artigo 3º da Lei nº. 6.194/74, alterado 

pela Lei 11.945/2009, dispõe que: Art. 3o Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II - até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente 

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 
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cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). A aludida 

tabela apresenta os percentuais sobre a importância segurada por órgão 

ou membro lesado a serem considerados na fixação da indenização de 

seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. No caso 

em apreço, como o Autor sofreu lesão em membro superior, conforme 

apontado pelo laudo pericial, o segmento anatômico a ser utilizado para o 

cálculo no presente caso é especificado na tabela como “perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores...”, que 

estabelece o percentual de 70% (setenta por cento). Como no caso do 

Autor houve a perda parcial média, com repercussão de 50% (cinquenta 

por cento), o valor indenizatório deve obedecer ao seguinte cálculo: 13500 

– 70% = 9.450/100 = 94,50 x 70 % (grau de lesão do Autor) = R$ 4.725, 

00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Assim, como o requerente 

já recebeu administrativamente a quantia de 2.531, 25 (dois mil quinhentos 

e trinta e um e vinte e cinco reais) (id. 5769433), faz jus ao recebimento do 

valor remanescente de R$ 2.193,75 (dois cento e noventa e três reais e 

vinte e cinco centavos), que deverá ser atualizado a partir do 

requerimento administrativo e acrescido de juros de mora de 1% a partir 

do da citação. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido exordial, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 

2.193,75 (dois cento e noventa e três reais e vinte e cinco centavos) ao 

Autor, corrigidos a partir da data do protocolo do pedido administrativo, e 

juros de mora, a partir da citação. Em razão da sucumbência, condeno a 

Requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. 

Após o trânsito em julgado, intime-se o Autor para que implemente o 

cumprimento de sentença, no prazo de 15 dias. Nada sendo requerido, 

arquive-se com as cautelas devidas. Intimem-se. Cáceres, 05 de 

dezembro de 2017. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003085-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAMYRES CASSIANA DE MIRANDA BARBOSA PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1003085-83.2017.8.11.0006 

AUTOR: TAMYRES CASSIANA DE MIRANDA BARBOSA PIRES RÉU: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. 

Cuida-se AÇÃO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAL COM PEDIDO DE PREVISÃO DE CONTRATO E DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTETAL, proposta por TAMYRES CASSIANA DE 

MIRANDA BARBOSA PIERES em desfavor de BV FINANCEIRA S/A – 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Compulsando os autos, 

verifica-se, que não houve apreciação quanto ao pedido de assistência 

judiciária gratuita. Desta forma passo a analisar o pedido. Tendo em vista 

as documentações colacionadas nos autos (id: 7102164) a qual aduz 

sobre os rendimentos da autora bem como o contrato em (id 7100489) é 

possível perceber que a parcela do financiamento já retira uma parte 

considerável de seu salário. Ademais ao efetuar o calculo das custas e 

taxas judiciaria fica perceptível que a somatória dos valores ultrapassaria 

mais que 30% de seu rendimento mensal. Sendo assim hei por bem deferir 

o beneficio da assistência judiciária gratuita em favor da parte autora. 

Após tramitar regularmente o feito, as partes noticiaram a composição de 

acordo conforme documento juntado em id. 10046983. Analisando os 

termos e condições do referido acordo, não vislumbro qualquer vício 

impeditivo da sua homologação. Diante do exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes, acostado no id. 

10046983, para que produza seus legais e jurídicos efeitos e DECLARO 

EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 487, III, alínea b e c, do 

Código de Processo Civil. Sem custas. Intimem-se. Após, arquivem-se os 

autos. Caceres, 05 de dezembro de 2017. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007562-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL JOSE MANSUR FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERALDO TOMAZ DA COSTA E SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1007562-52.2017.8.11.0006 

AUTOR: MICHEL JOSE MANSUR FILHO RÉU: ERALDO TOMAZ DA COSTA 

E SILVA Vistos etc. HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA (id. 

10943847) para que sobre o mesmo recaiam os jurídicos e legais efeitos. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO na forma do art. 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem custas, 

porquanto justificado pela parte (id. 10943847) a ocorrência de 

distribuição por equívoco. P. R. I. Arquive-se independente de trânsito em 

julgado. Cáceres/MT., 05 de Dezembro de 2017 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002421-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO DA SILVA (REQUERENTE)

SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILMA DUARTE ARDAIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DA DECISÃO - AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

Advogado, para ciência acerca da decisão exarada (ID 10938272), bem 

como, com o fito de que, compareça com seu cliente e testemunhas a 

Audiência de Instrução designada para o dia 21 de fevereiro de 2018 às 

16h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, na 

Sala de Audiências da 3ª Vara Cível. Ressalta-se que deverá o causídico 

estar presente no referido ato designado, acompanhado de no máximo 3 

(três) testemunhas, devendo o rol ser apresentado no prazo de 48h, 

cabendo a este incumbência de intimar suas testemunhas (art. 455, do 

CPC). Cáceres/MT, 10 de janeiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002143-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MOTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 10 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para que no prazo de 15 (Quinze) dias, 

explique a finalidade da prova contábil, quais pontos pretende esclarecer 

por meio da perícia sem a qual não seria possível a elucidação, conforme 

determinado em despacho de ID de nº. 11012060. Processo: 

1002143-51.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-24 IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Processo Número: 1001848-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IMPUGNANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TUIUIU LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO ADMINISTRADOR JUDICIAL - MANIFESTAR NOS 

AUTOS Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Administrador 

Judicial, com o fito de que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

notadamente com relação ao requerimento inicial, pleiteando o que 

entender de direito (cf. ID 11008903). Cáceres/MT, 10 de janeiro de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001381-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELMIRO APARECIDO RAMOS DORADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001381-69.2016.8.11.0006 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: TELMIRO APARECIDO RAMOS DORADO Vistos etc. 

Defiro o prazo de suspensão solicitado pelo autor (id. 9453965). Findo o 

prazo, intime o credor para que manifeste e requeira o que entender 

pertinente no prazo de quinze dias. Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 

06 de dezembro de 2017 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005934-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NISLAINE MARINHO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1005934-28.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: NISLAINE MARINHO DA COSTA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Da leitura da inicial, observo que a autora 

informa a aquisição de 09 (nove) pacotes adCentral Family e em razão da 

referida aquisição teria recebido ou registrado na rede 09 (nove) 

logins/perfis de acesso à plataforma digital. São eles: 1)FT35LIRA01; 

2)FT35LIRA4; 3)FT35LIRA5; 4)FT35LIRA6; 5)FT35LIRA7; 6)FT35LIRA8; 

7)FT35LIRA9; 8)FT35LIRA10; 9)FT35LIRA11. Ocorre que em meio aos 

documentos, a fim de se apurar subsídios mínimos de vinculação subjetiva 

entre as partes, este Juízo encontrou apenas os e-mails contidos nos ids. 

10049978 – pág. 1/3, pelos quais não é possível aferir o registro dos 09 

perfis/logins indicados pela autora. Tampouco há no processo os 

comprovantes de pagamento da vultuosa quantia indicada na inicial em 

favor da ré, qual seja, o valor de US$12.825,00 (doze mil oitocentos e 

vinte e cinco mil dólares) o que equivaleria, segundo a autora, ao valor de 

R$27.573,75 (vinte e sete mil quinhentos e setenta e três reais e setenta e 

cinco centavos). Sequer há nos autos – o que serviria como 

demonstração indiciária de vinculação subjetiva entre as partes – a 

demonstração dos valores dos quais a autora reconhece ter recebido no 

negócio, cuja soma indicada é de R$14.658,16 (quatorze mil seiscentos e 

cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Assinalo ter 

observado as ponderações contidas no id. 10049903 – pág. 8/10 no 

sentido de que as movimentações financeiras ocorriam por algumas vezes 

mediante movimentação interna de créditos na própria plataforma digital 

disponibilizada pela ré de modo que não seria possível a autora expor 

todos os registros de transações dos créditos, pois tais informações 

estariam em poder dos réus (detentores da plataforma digital atualmente 

inativa). No entanto, acredita-se que ao menos nos negócios iniciais ou em 

algum momento a autora efetuou pagamento de boleto ou recebeu em sua 

conta corrente recursos provenientes do negócio estabelecido pela ré de 

modo que deverá nesta oportunidade expor qualquer elemento indicativo 

destas transações ou melhor justificar a impossibilidade de fazê-lo. Com 

efeito, a fim de que este Juízo tenha maiores subsídios para aferir as 

condições da ação, bem como o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento da tutela provisória de exibição de 

documentos, almejada na inicial, deverá a autora complementar sua 

demanda de modo a supri-la da seguinte forma: - deverá a autora trazer 

documentos indiciários a apontar a aquisição dos nove registros na 

plataforma digital havida pela ré, bem como apresentar comprovantes dos 

pagamentos dos valores indicados como pagos no ingresso no negócio ou 

ao menos a comprovação do recebimento dos “lucros/rendimentos” (ao 

menos parte deles, já que argumenta que parte das transações ocorriam 

mediante movimentação interna de créditos diretamente no sistema da ré) 

também reconhecidos na inicial ou qualquer outro indicativo mínimo destas 

transações e em sendo o caso de declarar-se novamente impossibilitada 

de apresentar qualquer destes indicativos mínimos, deverá justificar a 

impossibilidade de trazer qualquer mínimo elemento indiciário de tal relação 

jurídica. Em todo o caso, desde já saliento que reputo suficiente a 

justificativa apresentada na manifestação contida no id. 10521068 de 

forma que fica acolhido o pedido de justiça gratuita. Para tanto, anoto o 

prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 07 

de Dezembro de 2017. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002788-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA KETILEY CEBALHO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1002788-76.2017.8.11.0006 

AUTOR: RAFAELA KETILEY CEBALHO DA CRUZ RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se 

de Ação de Seguro Obrigatório DPVAT proposta por RAFAELA KETILEY 

CEBALHO DA CRUZ em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO DPVAT S/A. Em síntese, aduziu a Requerente que foi vítima 

de acidente de trânsito em fevereiro deste ano, sofrendo na ocasião 

diversos danos, dos quais resultaram em invalidez permanente. Verbera 

que em razão de tal, faz jus ao recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT, no valor máximo de R$13.500, 00 (treze mil e quinhentos 

reais). Com a inicial vieram os documentos de id. 6683997 a 6684089. Foi 

determinada a emenda da inicial para que a Autora comprovasse o 

requerimento administrativo, tendo a mesma requerido o prazo de 60 dias 

para comprovação. Deferido o prazo, a Autora deixou transcorrer sem 

manifestação (id. 10605284). É o relatório. Decido. Intimada a emendar a 

inicial comprovando o prévio requerimento administrativo, a Autora se 

manteve inerte. Pois bem, observo que não houve a demonstração da 

efetiva resistência da parte ré em promover o pagamento pretendido na 

esfera administrativa, deixando a demandante de apresentar requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial, o interesse processual. 

Sobre o assunto, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

631.240, firmou entendimento quanto a exigibilidade do prévio 

requerimento administrativo como condição para o regular exercício do 

direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 
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5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 

824.712) Se a parte quedou-se inerte ante a determinação para dar 

entrada no pedido administrativo no prazo de 30 dias, é o caso de 

extinção da ação, em razão da ausência de pretensão resistida e, 

portanto, de interesse processual. (Ap 85930/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, 

Publicado no DJE 09/09/2015). Deste modo, não tendo a parte Autora 

procedido com a emenda conforme determinada (id. 6738729), o 

indeferimento da petição inicial é medida que se impõe: Nesse sentido: 

“Determina o art. 320 que a petição inicial deverá será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da demanda. A ausência de tais 

documentos enseja a possibilidade de emenda da petição inicial, 

considerando-se que o vício gerado pela não juntada de tais documentos 

é sanável... Não ocorrendo a emenda com a juntada dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, a petição inicial deverá ser 

indeferida (art. 330, IV do Novo CPC)(....) “Significa dizer que, no caso de 

um juiz ter determinado a emenda da petição inicial, sem que o autor tenha 

tomado qualquer atitude positiva a esse respeito, o único caminho viável 

ao juiz é o indeferimento da petição inicial.” (in Manual do Direito 

Processual Civil – Daniel Amorim Assumpção Neves Volume único – 8.ª 

edição – Salvador- Editora JusPodivm, 2016, pág. 534 e 539). Deste modo, 

da análise dos autos, alternativa não resta senão indeferir a exordial em 

razão do descumprimento do previsto no artigo 321 do Novo Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, com fulcro no parágrafo único do artigo 

321, 330, inciso IV e no artigo 485, inciso I, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial de id. 6683986, e em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Sem 

custas. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e 

baixas de estilo. Intimem-se. Cáceres, 07 de dezembro de 2017. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001875-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1001875-94.2017.8.11.0006 

AUTOR: EDMAR DA SILVA CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. EDMAR DA SILVA CAMPOS, qualificado 

nos autos em epígrafe, ingressou com a presente AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO (D.P.V.A.T.) em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em síntese, ter sido vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 19 de outubro 2016 na Avenida sete de setembro, quando 

conduzia uma motocicleta que foi atingida por outra, sofrendo uma queda 

e dela advindo diversas escoriações a fratura na clavícula. Afirma que 

mesmo após tratamento especializado e cirurgia, não houve recuperação 

total do membro, restando lesões irreversíveis de caráter permanente, 

razão pela qual entende ter direito ao recebimento do seguro obrigatório 

(DPVAT) no valor máximo disposto ao membro, no valor de R$9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Requereu a procedência do 

pedido juntando documentos de ids. 5564499 a 5564632. A inicial foi 

recebida sem prejuízo e posterior análise das condições da ação (id. 

9908057), determinando a realização de audiência concentrada pelo 

CEJUSC. Devidamente realizada, não houve composição de acordo (id.), e, 

na oportunidade, foi realizada avaliação médica do Autor, cujo laudo foi 

acostado nos (id. 9907992). A Requerida apresentou contestação (id. 

9770710), requerendo, preliminarmente, alteração do polo passivo da 

demanda, com a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo. 

Argumentou, ainda, sobre a ausência dos requisitos autorizadores para 

recebimento da que estaria a parte Autora inadimplente com o seguro 

DPVAT, bem como a não aplicação da súmula 257 do STJ, requerendo a 

extinção do processo sem resolução de mérito. No mérito, alegou a 

ausência de provas quanto a invalidez permanente, em razão da ausência 

de laudo pericial, ao passo que requereu a improcedência da demanda. 

Alternativamente, em caso de condenação, ressaltou que o valor a ser 

arbitrado deve observar a tabela anexada à lei 6.194/74, 

proporcionalmente ao grau de lesão suportado. A Requerida se 

manifestou no id. 10073181 acerca do laudo pericial. Por fim, vieram os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por EDMAR DA SILVA 

CAMPOS em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. O presente feito encontra-se suficientemente instruído para a 

prolação de sentença, sendo desnecessária a dilação probatória. 

Portanto, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao julgamento 

antecipado do mérito. Primeiramente, refuto a possibilidade de inclusão da 

Segurada Líder no polo passivo da demanda, porquanto a partir da edição 

da Lei nº 8.441/92, que alterou a redação do art. 7º da Lei nº 6.194/74, é 

facultado ao beneficiário pleitear o recebimento da indenização perante 

qualquer sociedade seguradora que opera no consórcio do seguro 

obrigatório (DPVAT), como é o caso da Requerida. No que concerne a 

alegação da Requerida sobre a ausência de requisitos para pagamento da 

indenização, não merece prosperar. A alegação de que a ausência de 

pagamento do seguro impede o recebimento de indenização não pode ser 

acatada, eis que, até mesmo de conhecimento da Requerida é a súmula 

257 do STJ que dispõe que: "A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização". Ademais, o art. 5º da Lei 6.194/74, preconiza que a 

indenização decorrente do seguro obrigatório será paga “mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado". Como se nota, a ausência do pagamento 

do prêmio do seguro para não é motivo para escusa do pagamento da 

indenização, inclusive para a vítima proprietária do veículo. Nesse sentido: 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA 

DO ACIDENTE – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – 

IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - 

HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DATA DO SINISTRO – PRECEDENTES – 

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO DA 

RÉ/SEGURADORA – DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR - 

PARCIALMENTE PROVIDO. I - A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias 

terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização. II - O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não 

descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o 

pagamento. III - Os honorários advocatícios devem ser elevados quando 

fixados em valor irrisório. IV - Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. (Ap 103870/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 

17/10/2017). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DE 

ACIDENTE – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – DEVIDA - 

QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA 

PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/MP 451/08 - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do 

pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo 

vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização 

securitária não inviabiliza o pagamento. (Ap 101409/2017, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017). Assim, 

rebatida as alegações preliminares, passo ao mérito. Pois bem, analisando 

detidamente os autos, verifica-se que a pretensão do Autor é parcialmente 

procedente. Pretende o Autor na presente demanda o recebimento de 

indenização do seguro DPVAT, sustentando ter sofrido lesão irreversível 

causada por acidente de trânsito, pretensão que foi rebatida pela 

Requerida, que afirma que não que não há prova da invalidez. Pois bem, o 

seguro obrigatório foi criado pela Lei n. 6.194/74, visando à indenização 

de todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de trânsito, 

ocasionados por veículos que circulam em via terrestre, seja por terra, 

seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do próprio 

veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri doutrina: 

“A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o seguro 
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obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de veículos 

automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais uma 

hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 

1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendida pelo Autor, mister se faz prova 

inequívoca do acidente de trânsito, do dano causado à vítima e do nexo 

causal entre um e outro, e, ainda, que reste comprovada invalidez 

permanente total ou parcial que a incapacite a vítima para o trabalho, pois, 

inexistindo tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à 

indenização securitária pleiteada. No caso em apreço, tenho que ambos 

foram comprovados, razão pela qual tenho que o pedido deve ser julgado 

parcialmente procedente. Explico: Primeiramente, verifico que os 

documentos médicos acostados (id. 6033779) corroboram com os fatos 

narrados na inicial (ids. 5564542 5564554 e 5564566), na medida em que 

apontam que o Autor foi vítima de acidente de trânsito, bem como 

demonstram o atendimento médico de urgência dispensado ao mesmo e o 

tratamento no membro lesionado (clavícula). Outrora, o Boletim de 

Ocorrência (id. 5564530), anexado nos autos, ainda que realizado 

unilateralmente, coaduna com as alegações do Autor. Ademais, a 

avaliação médica realizada em audiência concentrada, também confirmou 

que a lesão sofrida pelo Autor foi decorrente de acidente de trânsito. No 

mais, embora tenha alegado a Requerida que não há prova da invalidez, 

reportando à ausência de laudo do IML, tenho que há outras formas, 

avaliação médica realizada no Autor aponta que o mesmo foi acometido 

por invalidez parcial permanente, em razão da lesão no seu pé. Deste 

modo, a meu ver, não há dúvidas quanto ao nexo causal entre o acidente 

e as lesões sofridas pelo Autor. Tendo em vista que o referido exame é 

realizado por profissionais capacitados na área médica, tem-se que tal 

documento é prova forte, aliada às demais, para comprovar que o 

Requerente foi acometido por invalidez. Deste modo, apesar de não estar 

adstrito somente à prova pericial, no caso dos autos, vislumbro que ela é 

essencial, e evidencia, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou 

seja, foi suficientemente esclarecedora. No caso em apreço, referida 

avaliação concluiu que o Autor foi acometido por invalidez parcial 

incompleta de média proporção, sendo o dano definitivo no ombro direito, 

com repercussão de 50% (cinquenta por cento), com “...comprometimento 

de força e mobilidade de ombro direito.”. Pois bem, em se tratando de 

indenização referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser 

recebido submete – se à situação adequada a cada caso. O artigo 3º da 

Lei nº. 6.194/74, alterado pela Lei 11.945/2009, dispõe que: Art. 3o Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II - 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput 

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as 

lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis 

de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). A aludida 

tabela apresenta os percentuais sobre a importância segurada por órgão 

ou membro lesado a serem considerados na fixação da indenização de 

seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. No caso 

em apreço, o segmento anatômico a ser utilizado para o cálculo, de acordo 

com a tabela, é “perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar...”, que estabelece o percentual de 

25% (vinte e cinco por cento). Deste modo, como no caso do autor houve 

a perda parcial incompleta, com repercussão de 50%, o valor indenizatório 

in casu deve obedecer ao seguinte cálculo: R$ 13.500,00 - 25% = 3375/ 

100 = 33,75 x 50 %, que culmina no montante indenizatório de R$1.687,50 

(Um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Assim, o 

valor da indenização que faz jus o Autor é de R$1.687,50 (Um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que devem ser 

corrigidos a partir do evento danoso (segundo entendimento do STJ), e 

acrescidos de juros de mora (1%) a partir da citação. Diante do exposto, 

nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial, condenando a Requerida 

ao pagamento de indenização referente ao seguro DPVAT ao Autor, no 

valor de R$1.687,50 (Um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), corrigidos desde a data do evento danoso e acrescidos de 

juros de mora de 1% a partir da citação. Existindo sucumbência recíproca, 

e aplicando a proporcionalidade do pleito frente à condenação, fica o 

Autor condenado a 82,15% sobre o valor das custas e despesas 

processuais. Já a parte Requerida, fica condenada ao pagamento na 

proporção de 17,85% do valor devido. No que tange aos honorários, 

arbitro o valor total em 15 % sobre o valor da condenação, nos termos do 

art. 85, § 2º do CPC. Sobre o valor resultante, fica o Autor condenado ao 

pagamento de 82,15% do valor arbitrado. Já a parte Requerida fica 

condenada ao pagamento dos honorários em prol do Advogado do Autor 

no percentual de 17,85% do valor arbitrado. Como o Autor é beneficiário 

da assistência judiciária gratuita, ficam sobrestadas às verbas de 

sucumbência. Já em relação a parte Requerida como o sistema não 

possibilita o pagamento parcial das custas e considerando o ínfimo valor, 

deixo de determinar o recolhimento. Após o trânsito em julgado, intime-se o 

Autor para que implemente o cumprimento de sentença, no prazo de 15 

dias. Nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas devidas. 

Intimem-se. Cáceres, 07 de dezembro de 2017. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001368-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELCIO JUNIO GARCIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELCIO JUNIO GARCIA OAB - MT0008169A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1001368-36.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: KELCIO JUNIO 

GARCIA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

fundada no DEC. 911/69, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A em face de 

KELCIO JUNIO GARCIA. Narra a inicial que a autora celebrou contrato de 

financiamento com garantia fiduciária, com a parte requerida, cujo objeto 

seria 01 (um) Chrysler 300C, sedan 5.7, V-8H (importado); Placa JGW 

6118, ano/mod. 2006/2006, cor preta, combustível Gasolina. O contrato 

teria sido firmado em 11.08.2015, mas em 11.10.2016 o requerido teria 

deixado de realizar os pagamentos, sendo certo que até o dia 16.02.2016 

estaria a dívida atualizada ao valor de R$26.621,06. Após tecer suas 

razões de fato e de direito, requereu liminarmente a busca e apreensão do 

veículo. No mérito, requereu a procedência da ação, ratificando-se a 

liminar, para o fim de consolidar a propriedade do bem em seu nome. Com 

a inicial, vieram os documentos necessários para deferimento da liminar 

(id. 4937028). O réu compareceu nos autos compareceu nos autos antes 

da citação, prestando informações no sentido de que a autora estaria 

agindo em “litigância de má-fé” eis que as partes teriam realizado tratativas 

para a consolidação de acordo. A decisão de id. (id. 7243270), concedeu 

prazo para complementação do valor depositado pelo Requerido para fins 

de purgação da mora. Após a complementação (id. 9236792 e id. 

9236930), o Requerido foi novamente intimado para depositar o valor 
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relativo a atualização da dívida, o que foi realizado devidamente (id. 

9440421 e 9440440). O veículo, inicialmente apreendido (id. 9220835), foi 

restituído ao Requerido. A parte Autora se manifestou no id. 9891413 

anuindo com o peido de purgação de mora no valor de R$26.621, 05, 

requerendo a liberação do valor em favor do banco, e do valor de 

R$1.345, 99 em favor dos seus advogados. Já o Requerido se manifestou 

requerendo a extinção do feito bem como a baixa dos gravames do 

veículo (id. 10594883). Por fim, vieram os autos conclusos. É a síntese. 

Decido. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO fundada no DEC. 

911/69, ajuizada por AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO fundada no DEC. 

911/69, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A em face de KELCIO JUNIO 

GARCIA. O Decreto-Lei 911 de 01 de outubro de 1969 estabelece que em 

caso do devedor pagar a integralidade da dívida o bem lhe será restituído 

livre de ônus, in verbis: “Art. 3º. Omissis. §2º No prazo do §1º, o devedor 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipóteses na qual o 

bem lhe será restituído livre do ônus.” Pois bem, o valor apontado pelo 

Autor inicialmente para fins de purgação da mora era de R$26.621, 05 

(vinte e seis mil seiscentos e vinte e um reais e seis centavos). Lado 

outro, de início, o réu compareceu nos autos e informou o pagamento de 

R$8.553,74 (oito mil quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro 

centavos) requerendo a purgação da mora, o que não foi acatado, sendo 

determinada a complementação do depósito com a abrangência também 

das parcelas vincendas. Assim, em complementação, o Requerido realizou 

o depósito da quantia de R$18.067, 32 e, posteriormente, do valor relativo 

a atualização da dívida e remanescente (R$1.325,99 + R$20,00 = 

R$1.345,99), totalizando o valor de R$27.967,05 (vinte e sete mil 

novecentos e sessenta e sete reais e cinco centavos) depositados nos 

autos para fins de purgação (ids. 5044810, 9236930 e 9440440). No 

entanto, a parte Autora compareceu nos autos anuindo com a purgação 

da mora no valor apontado na inicial, qual seja, R$26.621, 06 (vinte e seis 

mil seiscentos e vinte e um reais e seis centavos), requerendo a liberação 

do referido valor em seu favor, e do valor de R$1.345, 99 (Um mil 

trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos) em favor 

de seus advogados. Deste modo, tendo a parte Requerida efetuado a 

purgação da mora e diante da anuência da Autora quanto ao valor 

depositado, o processo deve ser extinto. Nesse sentido: EMENTA: 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. SUCUMBÊNCIA. 

HONORÁRIOS. A CORRETA PURGAÇÃO DA MORA PELO DEMANDADO 

LEVA A EXTINÇÃO DO FEITO, PELA PERDA DO OBJETO, DEVENDO 

RESPONDER PELA SUCUMBÊNCIA, ANTE O RECONHECIMENTO DO 

PEDIDO. DERAM PROVIMENTO, UNÂNIME. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 

598375384, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO RS, RELATOR: NEY WIEDEMANN NETO, JULGADO EM 03/04/2001). 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. SUCUMBÊNCIA. 

HONORÁRIOS. A CORRETA PURGAÇÃO DA MORA PELO DEMANDADO 

LEVA A EXTINÇÃO DO FEITO, PELA PERDA DO OBJETO, DEVENDO 

RESPONDER PELA SUCUMBÊNCIA, ANTE O RECONHECIMENTO DO 

PEDIDO. (APC Nº 195081401, NONA CAMARA CIVEL, TJRS, RELATOR: 

DES. BRENO MOREIRA MUSSI, JULGADO EM 19/12/1995). Diante do 

exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. Proceda a parte Autora com as baixas das restrições sobre 

o veículo. Segue, em anexo, alvarás expedidos conforme solicitado pela 

parte Autora na petição de id. Num. 9891413. Custas já recolhidas. Após o 

decurso do prazo recursal, arquive-se. Cáceres, 07 de dezembro de 

2017. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006933-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MARTIN FRAGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres , 11 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de Advogado da Parte Autora para manifestar e requer o que de direito 

acerca da CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA a seguir transcrita: 

CERTIDÃO NEGATIVA Certifico e dou fé, que em cumprimento a 

determinação contida no MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO 

expedido nos autos supra identificados, efetuei as diligencias necessárias 

a rua Alameda Santos, 14, bairro Santa Rosa e lá foram realizadas as 

buscas necessárias e não foi possível efetuar a apreensão do veículo 

descrito na inicial dos autos, tendo em vista que o mesmo não foi 

localizado e segundo o requerido RONALDO MARTIN FRAGA, o veículo 

fora vendido a um terceiro e não sabe de seu atual paradeiro, porém, 

informou que estará quitando o débito junto a Autora assim que retornar o 

expediente normal do Judiciário. Assim sendo, faço a devolução do 

mandado aos autos para as demais providências.Cáceres/MT, 19 de 

dezembro de 2017.FRANCISCO DE ASSIS ASSUNCAO.Oficial de Justiça 

Processo: 1006933-78.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 37.144,96; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: REQUERENTE: 

AYMORE Parte Ré: REQUERIDO: RONALDO MARTIN FRAGA 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA 

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

DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1007564-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL JOSE MANSUR FILHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERALDO TOMAZ DA COSTA E SILVA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DA DECISÃO Impulsiono 

os autos para intimar as Partes Integrantes da Lide, na pessoa de seus 

Advogados, para ciência e cumprimento dos termos da decisão retro 

exarada (ID 11043338). Cáceres/MT, 11 de janeiro de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006614-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR GOMES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres , 11 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. Nº 

DO PROCESSO: 1006614-13.2017.8.11.0006 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.137,50 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) 

AUTOR: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - MT0002684A OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002717-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres-MT , 11 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de Advogado da Parte Autora e Requerido para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO 

de decisão exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juiz. Processo: 1002717-11.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 

11.362,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte 

Autora: AUTOR: JOSE MIGUEL DE JESUS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000205-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO TAKAHARA EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS FERNANDO DA ROCHA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres, 11 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de Advogado da Parte Autora para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juiz. 

Processo: 1000205-55.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 47.568,31; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

RENATO TAKAHARA EIRELI - EPP Parte Ré: RÉU: MARCUS FERNANDO DA 

ROCHA OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA 

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

DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004511-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DA SILVA PIRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1004511-33.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ALEXANDRE DA SILVA PIRES Vistos, etc. BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A., devidamente qualificado nos autos em epígrafe, 

aforou a presente ação de busca e apreensão em face de ALEXANDRE 

DA SILVA PIRES, igualmente qualificado. Aduz, em síntese, que celebrou 

contrato de financiamento com garantia fiduciária com a parte requerida. 

Requereu, com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a busca 

e apreensão de um veículo FIAT/Palio Fire economy 1.0 8V, 4 portas, cor 

branaca, placa NUA4248, ano 2010, chassi 9BD17164LB5669041, 

descrito na peça vestibular, que lhe foi alienado fiduciariamente em 

garantia. Verbera que a ausência de pagamento das parcelas acarretou 

na dívida de R$ 10.065,26 (dez mil sessenta e cinco reais e vinte e seis 

centavos) ao Requerido. A inicial veio instruída com os documentos 

necessários para deferimento da liminar (id.9128268), ocorrendo a 

apreensão do bem em discussão. Purgada a mora pelo Requerido, foi 

determinada sua restituição ao mesmo (id.9841329). O requerido 

apresentou contestação (id.9893256) alegando, em síntese ilegalidade na 

capitalização de juros e sistema de amortização de dívida prejudicial ao 

devedor. Requereu que a parte demandante demonstre o abatimento das 

prestações de nº 40,41 e 42, requerendo a improcedência da demanda, 

bem como adequação da planilha de cálculo de acordo com juros e 

correção monetária legais. Documentos acostados no id. 9893346. 

Impugnação à contestação ofertada no id. 10287999. Brevemente 

relatado. Decido. De logo, tenho como praticável a decisão antecipada do 

mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, porquanto a questão posta 

em juízo prescinde de outras provas, revelando-se suficiente a 

documental, existente nos autos, para julgamento do mérito. Cuida-se de 

ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, formulado 

em face da mora da devedora, a qual apresentou contestação postulando 

pela purgação da mora, bem como discutindo acerca de cláusulas 

supostamente abusivas. O Decreto-Lei 911 de 01 de outubro de 1969 

estabelece que em caso do devedor pagar a integralidade da dívida o bem 

lhe será restituído livre de ônus, in verbis: “Art. 3º. Omissis. §2º No prazo 

do §1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipóteses na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.” 

Vislumbra-se dos autos que o Réu informou a purgação da mora 

comprovando o consequente pagamento do valor apontado na inicial para 

fins de purgação, qual seja, R$10.065, 26 (dez mil e sessenta e cinco 

reais e vinte e seis centavos), sendo determinada a restituição do veículo 

ao Requerido (id. 9474587 e 9474707 ). O pedido de purgação da mora 

não foi refutado, e tendo o veículo aprendido sido restituído à parte autora, 

não há controvérsia sobre tal ponto. Assim, resta somente a análise sobre 

as eventuais cláusulas abusivas existentes nos contrato, bem como sobre 

a amortização das parcelas de nº 40 a 42. No que diz respeito às 

referidas parcelas, verifico que não foram computadas no cálculo 

apresentado pelo Autor para fins de purgação, conforme se extrai da 

planilha anexada no id. 9126310. Deste modo, restou comprovado que 

foram abatidas na dívida. Ademais, no que é relativo a capitalização de 

juros, verifico que o contrato em questão prevê a cobrança de juros 

mensais na taxa de 2,16% ao mês e 29,22% ao ano, evidenciando, 

portanto, a capitalização mensal. Pois bem, é sabido que a utilização da 

capitalização mensal dos juros nos contratos bancários está condicionada 

a dois elementos indispensáveis, quais sejam: a previsão expressa e 

cristalina no instrumento contratual, bem como que a capitalização dos 

juros em período inferior a um ano seja para aqueles contratos firmados 

após a vigência da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (31/03/2000), 

reeditada sob o nº 2.170/36. No caso em apreço, além do negócio jurídico 

in casu ter sido firmado já na vigência da Medida Provisória 

supramencionada, observo que o contrato apresentou expressa e 

claramente a utilização da capitalização dos juros sobre o valor contratado 

(vide taxa de juros), podendo, portanto, ser aplicada no contrato em 

apreço. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. SÚMULAS N. 5 E 

7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade 

inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão 

no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada" (REsp n. 973827/RS, Relatora para o acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 

24/9/2012). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do 

CPC). 2-4. Omissis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, 

AgRg no AREsp 400.027/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 06/12/2013). PROCESSUAL 

CIVIL E BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL 

PACTUADA EM PERÍODO POSTERIOR AO DA VIGÊNCIA DA MP 

1.963-17/2000, REEDITADA SOB O Nº 2.170-36/2001. POSSIBILIDADE DE 

COBRANÇA.1. Para a cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se 

necessária a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: (I) legislação 

específica possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários 

posteriores a 31/3/2000 (MP 1.963-17/2000, reeditada pela MP 

2.170-36/2001), em vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional 

nº 32/2001 (AgRg no REsp 1.052.298/MS, Rel. Min.ALDIR PASSARINHO 

JUNIOR, Quarta Turma, DJe de 1º/3/2010); e (II) expressa previsão 

contratual quanto à periodicidade.2. De acordo com o entendimento 

pacificado no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, 

há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em 

periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o 

duodécuplo da taxa mensal.3. O Tribunal a quo, em suas razões de 

decidir, utilizou-se também de fundamento infraconstitucional, qual seja o 

art. 4º do Decreto 22.626/1933.4. Agravo regimental a que se nega 

provimento.(AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1077283/DF, Rel. Ministro 

RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 
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03/09/2013). Portanto é valida a incidência da capitalização de juros no 

presente caso. Ademais, embora conteste a forma de amortização da 

dívida, a parte Ré nada trouxe para embasar suas alegações, sequer 

apresentou planilha de cálculo. Assim, não demonstrada prática abusiva, 

não há como proceder a respectiva revisão e adequação ao percentual 

desejado pela parte, eis que impossível a constatação da alegada 

abusividade. No mais, tendo o Requerido efetuado a purgação da mora e 

diante da anuência do Autor quanto ao valor depositado, o processo deve 

ser extinto. Deste modo, ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA a 

presente AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, condenando o Requerido ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, os quais fixo no importe 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, §2º do CPC. Segue, em anexo, alvará em favor da parte 

Autora. Intimem-se. Após o decurso do prazo recursal, manifeste a parte 

interessada quanto o interesse no prosseguimento, no prazo de 15 dias. 

Acaso nada seja pleiteado, arquive-se. Cáceres, 11 de dezembro de 

2017. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007433-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO LIBORIO BASTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTIN PERON OAB - MT7524/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO LEONARDO CARDOSO GUIMARÃRES (RÉU)

ERICA VANESSA XAVIER DE ALMEIDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres , 11 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de Advogado de Autor e Requerido para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada 

nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juiz. 

Processo: 1007433-47.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 45.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

PAULO SERGIO LIBORIO BASTOS Parte Ré: RÉU: ERICA VANESSA 

XAVIER DE ALMEIDA, HUGO LEONARDO CARDOSO GUIMARÃRES 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000155-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TUIUIU LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1000155-92.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A REQUERIDO: AUTO 

POSTO TUIUIU LTDA Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO ajuizada por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A sob o 

argumento de omissão na decisão proferida no id. 10011757. Segundo as 

razões do EMBARGANTE, a decisão foi omissa ao não fixar honorários de 

sucumbência. Diante dos Embargos, foi franqueado o exercício do 

contraditório ao EMBARGADO que apresentou suas contrarrazões 

10924512, sustentando que não cabe a fixação de honorários do 

presente incidente, eis que vedado pelo art. 5°, inciso II da Lei 

11.101/2005. Além do mais, apontou não ter havido litigiosidade na 

demanda, pelo que não haveria que se falar em honorários de 

sucumbência. Ao final, requereu a rejeição dos embargos de declaração. 

Pois bem. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de 

cabimento dos Embargos de Declaração. In verbis: Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Comentando o dispositivo legal, 

esclarece a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, que: Os incisos 

do art. 1.022 do Novo CPC consagram quatro espécies de vícios passíveis 

de correção por meio dos embargos de declaração: obscuridade e 

contradição (art. 1.022, I, do Novo CPC), omissão (art. 1.022, II, do Novo 

CPC) e erro material (art. 1.022, III, do Novo CPC). A dúvida não faz parte 

dos vícios descritos pelo diploma processual, o que deve ser elogiado, 

visto que não é propriamente um vício da decisão, mas um estado 

subjetivo de incerteza de quem não consegue compreendê-la. Caso a 

incompreensão seja derivada de uma obscuridade ou contradição, é 

natural o cabimento dos embargos de declaração, mas em razão desses 

vícios, e não do estado subjetivo de incerteza do leitor da decisão. (NOVO 

CPC COMENTADO. Editora JUSPODIVM: 2016. Página 1.714). Conforme se 

nota, a finalidade dos Embargos de Declaração permanece a mesma no 

atual diploma processual (se comparado com o texto processual anterior), 

sendo certo que a modificação da decisão objurgada pode resultar do 

aludido instrumento processual, apenas e tão somente acaso o suprimento 

de qualquer dos vícios indicados (omissão, obscuridade, contradição ou 

erro material) resulte em nova convicção acerca dos fatos. Mas não se 

deve admitir a modificação do julgado/convicção do Juízo mediante mero 

reexame do contexto fático-probatório dos autos. Dito isto, passo a 

análise da matéria ventilada à por meio dos embargos. Não há que se falar 

em imposição da verba de sucumbência no caso em análise! Ora, é bem 

certo que o STJ em seus precedentes tem preconizado que “são devidos 

honorários advocatícios nos processos de habilitação de crédito em 

falência, devidamente impugnado” (EREsp 188.759/MG, 2ª Seção, Rel. 

para acórdão Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 4/6/2001). O 

precedente continua sendo aplicado no âmbito do STJ. Segue o 

precedente (REsp 1591181/RS. Relatoria da Ministra Nancy Andrighi. 

Julgado em 03.10.2017). Também é certo que não se deve confundir 

Habilitação de crédito com Impugnação aos créditos, sendo que esta última 

corresponde a pretensão de se retificar crédito anotado no plano de 

recuperação judicial, enquanto que aquele visa a mera inscrição do crédito 

junto ao processo de recuperação. Em todo o caso, ainda que o 

precedente citado refere-se aos incidentes de habilitação de crédito, 

enquanto que neste incidente ocorreu a “impugnação para retificação de 

crédito” verifica-se que a ratio essendi do entendimento exposto está em 

torno da existência ou não de litigiosidade no incidente ponto determinará a 

incidência ou não dos honorários. Nos dizeres de Carnelutti, para que haja 

litígio, ou lide, é necessário que ocorra “um conflito de interesses 

qualificado por uma pretensão resistida” (apud Marques, José Frederico. 

Instituições de direito processual civil. Vol. 1, 1ª ed., Rio de Janeiro: 

Forense, 1958, p. 10). Com efeito, não há que se falar em litigiosidade na 

presente demanda, eis que a parte IMPUGNADA ao ser questionada sobre 

os termos da impugnação, manifestou-se afirmando que: “Verificando a 

memória de cálculo demonstrada pela Petrobras Distribuidora percebe-se 

que assiste razão quanto ao valor devido pela Recuperanda ao credor, 

assim chega-se a conclusão que o valor devido é o de R$ 431.654,25 

(quatrocentos e trinta e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e 

vinte e cinco centavos).” (trecho da manifestação contida no id. 9062223). 

(g.n.). Pode-se afirmar então que não existiu litigiosidade na demanda, 

porquanto, a RECUPERANDA em sua manifestação tão somente aderiu à 

íntegra do pedido inicial. Desta forma, tomando como referência o 

precedente acima destacado, não há que se falar em condenação em 

honorários de sucumbência. Por outro lado, como nada foi mencionado na 

decisão (id. 10011757) no tocante aos honorários de sucumbência, posto 

que a RECUPERANDA em sua manifestação já havia feito a ressalva 

quanto ao tema, deve-se reconhecer a omissão, mas para rejeitar o 

pretenso efeito modificativo. É como decido! Ante o exposto, CONHEÇO 

DOS EMBARGOS e reconheço a OMISSÃO na decisão interlocutória que 

apreciou o incidente sem nada ter consignado quanto aos honorários, mas 

NEGO PROVIMENTO ao ponto em que se pretendia a condenação da 

RECUPERANDA ao pagamento de honorários de sucumbência por não ter 

havido litigiosidade na demanda. Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Cáceres/MT., 14 de 

Dezembro de 2017 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001204-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO ALVES GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres , 11 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de Advogado da Parte Autora para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juiz. 

Processo: 1001204-08.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 48.319,79; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Parte Ré: REQUERIDO: ALIPIO ALVES 

GOMES OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA 

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

DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003124-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DE ARRUDA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANACLETA DA SILVA CAMPOS (RÉU)

JORGE FERREIRA DA SILVA (RÉU)

SUELI FERREIRA DA SILVA (RÉU)

JOSE MANOEL DE SOUZA (RÉU)

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

jorgina ferreira da silva (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para 

intimar a Parte Autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de 

que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação agendada 

para o dia 26 de março de 2018 às 16h30min, que será realizada no Fórum 

da Comarca de Cáceres/MT, na sala n. 2, do Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 11 de janeiro de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003124-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DE ARRUDA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANACLETA DA SILVA CAMPOS (RÉU)

JORGE FERREIRA DA SILVA (RÉU)

SUELI FERREIRA DA SILVA (RÉU)

JOSE MANOEL DE SOUZA (RÉU)

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

jorgina ferreira da silva (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a Parte Autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 5 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 reais, visando o cumprimento do 

Mandado de Intimação (Audiência Designada), com a finalidade de intimar 

a Parte Requerida Sra. Sueli Ferreira da Silva a ser oportunamente 

expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 11 de janeiro de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004213-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PORTO FERRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para 

intimar a Parte Requerida, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade 

de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação agendada 

para o dia 7 de março de 2018 às 15h00min, que será realizada no Fórum 

da Comarca de Cáceres/MT, na sala n. 2, do Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 12 de janeiro de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004213-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PORTO FERRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para 

intimar a Parte Autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de 

que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação agendada 

para o dia 7 de março de 2018 às 15h00min, que será realizada no Fórum 

da Comarca de Cáceres/MT, na sala n. 2, do Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 12 de janeiro de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000527-75.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDES NONATO BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT0020281A-O 

(ADVOGADO)

LORHAYNE SALES DE OLIVEIRA OAB - MT20325/O (ADVOGADO)

ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS OAB - MT0020500A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGUROS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 12 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente os 

memoriais conforme determinado em Despacho de ID de nº. 10098070. 

Processo: 1000527-75.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 50.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001417-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANILTON JUNIOR POMPERMAYER (RÉU)

SOLANGE CARDOSO (RÉU)

NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 12 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para que esclareça quanto o interesse na 

produção de outras provas, demonstrando a necessidade e pertinência, 

no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determinado em ID de nº. 

10716607. Processo: 1001417-77.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 

216.352,76; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40) OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

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

JUIZ(A) SEDE DA 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004812-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO JUNIOR CARVALHO DE SOUZA (AUTOR)

VANESSA CARVALHO DE SOUZA (AUTOR)

WESLEI JUNIO DE CARVALHO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO ESTEVAM DA ROCHA (RÉU)

SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para 

intimar a Parte Autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de 

que compareça com seus clientes na Audiência de Conciliação agendada 

para o dia 12 de março de 2018 às 14h00min, que será realizada no Fórum 

da Comarca de Cáceres/MT, na sala n. 2, do Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 12 de janeiro de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1004103-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO WELLINGTON NUNES FERNANDES (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTUR MOTTA DE MORAIS OAB - RO5252 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMIL CACERES MINERACAO LTDA (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 12 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, conforme certidão de (ID 

8734055), sob pena de devolução da missiva. Processo: 

1004103-42.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 11.221,74; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA (261) OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000391-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA EUDALIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARCIA MARIA MOTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres , 12 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na pessoa 

do Advogado do Autor para efetuar a complementação da Diligência do 

Senhor Oficial de Justiça no valor de R$ 70,00 (setenta reais) para total 

cumprimento do Mandado de Penhora e Avaliação. Processo: 

1000391-44.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 358.194,63; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: EXECUTADO: LAZARA 

EUDALIA DOS SANTOS, MARCIA MARIA MOTA OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1007509-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR GUSTAVO SAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 12 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente sob pena de indeferimento do benefício, documento que 

comprove sua renda mensal compatível com o argumento de 

hipossuficiência ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais 

e despesas processuais. Processo: 1007509-71.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU 

COISA (228) OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1007892-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONES ANGELO BISINELLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 12 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

demonstre ser hipossuficiente, na forma da lei ou que recolha as custas 

do processo, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. 

Processo: 1007892-49.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA (228) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002665-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA FATIMA NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CACERES , 15 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de de Advogado do Autor e Requerido para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juiz. 

Processo: 1002665-78.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 4.725,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

JUCINEIA FATIMA NEVES Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES 

E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006301-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA FIRMINO MANIERO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para 

intimar as partes integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, com 

a finalidade de que compareçam com seus clientes na Audiência de 

Conciliação agendada para o dia 16 de fevereiro de 2018 a partir das 

8h00min às 12h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 15 de janeiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003529-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres, 15 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de advogado da parte Autora e Requerido para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juiz. 

Processo: 1003529-19.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 1.688,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES 

E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005694-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIS CHAVES CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres , 15 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de Advogado do Requerido para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juiz. 

bem como para no prazo de 10 (dez) dias manifestar acerca da petição de 

ID n 11235788 e documentos de ID n 11235798. Processo: 

1005694-39.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 25.814,61; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: REQUERENTE: 

AYMORE Parte Ré: REQUERIDO: JORGE LUIS CHAVES CAMPOS 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA 

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

DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007150-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE 

MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DE DEUS CORREA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para 

intimar a Parte Autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de 

que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação agendada 

para o dia 10 de abril de 2018 às 14h30min, que será realizada no Fórum 

da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - 

Cejusc. Cáceres/MT, 15 de janeiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000466-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - SP50879 (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA REGIA MAGIO MUNHOZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres -MT, 15 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de advogado da Parte Autora para que cumpra com a decisão de id. 

9409548 e proceda com a restituição do veículo à parte Requerida, no 

prazo de 48 horas, sob pena de que a inércia implicará no pagamento de 

multa diária, a qual fixo no importe de R$1.000,00 (hum mil reais), sem 

prejuízo da aplicação de medidas diversas para o fim de levar à efeito a 

determinação, conforme r. decisão que segue anexo. Processo: 

1000466-83.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 19.362,40; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO ITAUCARD S/A Parte Ré: REQUERIDO: MARIA REGIA MAGIO 

MUNHOZ OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA 

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

DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1000466-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - SP50879 (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA REGIA MAGIO MUNHOZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres , 15 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de Advogado do Requerido para que se manifeste acerca da petição e 

planilhas anexadas nos ids. 9606958 e 9630329, no prazo de 15 dias, 

conforme r. despacho que segue anexo. . Processo: 

1000466-83.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 19.362,40; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO ITAUCARD S/A Parte Ré: REQUERIDO: MARIA REGIA MAGIO 

MUNHOZ OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA 

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

DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005274-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA ARES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 15 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos 

do processo abaixo identificado em ID de nº. 10718814. Processo: 

1005274-34.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 92.279,93; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005560-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO MARTINS - ME (EMBARGANTE)

JOSE PAULO MARTINS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO OAB - MT0004583A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para 

intimar as partes integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, com 

a finalidade de que compareçam com seus clientes na Audiência de 

Conciliação agendada para o dia 12 de março de 2018 às 15h00min, que 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, na sala n. 2, do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 15 de 

janeiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006478-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON ANTONIO SVERSUT (AUTOR)

NEIRY EGUES DELUQUE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CODEC COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CACERES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para 

intimar as partes integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, com 

a finalidade de que compareçam com seus clientes na Audiência de 

Conciliação agendada para o dia 20 de março de 2018 às 16h00min, que 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, na sala n. 2, do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 15 de 

janeiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007894-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PIRES ORTEGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA CARVALHO DA SILVA FANECO OAB - SP335344 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUES E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres, 15 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de advogado da Parte Autora para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juiz. 

Processo: 1007894-19.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 37.913,49; Tipo: 

Cível; Espécie: MONITÓRIA (40) Parte Autora: AUTOR: JOSE CARLOS 

PIRES ORTEGA Parte Ré: RÉU: MARQUES E RIBEIRO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE 

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

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007908-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCOS SOARES WIDAL GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres , 15 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de Advogado da Parte Autora para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juiz. 

Processo: 1007908-03.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 3.785,00; Tipo: 

Cível; Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO (151) Parte Autora: 

REQUERENTE: JEAN MARCOS SOARES WIDAL GARCIA Parte Ré: 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002802-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres , 15 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de Advogado do Requerido para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juiz. 

Processo: 1002802-60.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 46.130,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

KLEBER RAMOS DA SILVA Parte Ré: RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE 

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

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1007512-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE RAMALHO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 15 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para como 

causídico da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a 

existência de pretensão resistida, sob pena de extinção conforme 

determinado em Despacho de ID de nº. 10914251. Processo: 

1007512-26.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 3.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA (228) OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001915-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO RIBEIRO DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Caceres, 15 de janeiro de 2018. INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE 

VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos para intimar a Parte Autora, 

na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

35,00 ( trinta e cinco) reais, visando o cumprimento do Mandado de 

Citação a ser oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar 

o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – 

Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o 

pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante. Processo: 1001915-13.2016.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 42.624,60; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: EXECUTADO: REGINALDO RIBEIRO DE 

LIMA OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA 

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

DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007888-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA DA CUNHA SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE OAB - MT23395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINA DE TAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 15 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

demonstre ser hipossuficiente, na forma da lei ou que recolha as custas 

do processo, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, 

conforme determinado em ID de nº. 11282799. Processo: 

1007888-12.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 4.313,57; Tipo: Cível; 

Espécie: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006478-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON ANTONIO SVERSUT (AUTOR)

NEIRY EGUES DELUQUE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CODEC COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CACERES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE INTIMAÇÃO (AÇÃO DE USUCAPIÃO) PRAZO - 15 

DIAS EXPEDIDO POR ORDEM DO MM. JUIZ: Dr. Ricardo Alexandre R. 

Sobrinho DADOS DO PROCESSO: Processo (PJE) n.: 

1006478-16.2017.8.11.0006 Tipo: Cível Espécie: Usucapião Parte Autora: 

NEIRY EGUES DELUQUE OLIVEIRA e CLEVERSON ANTONIO SVERSUT 

Parte Requerida: CODEC COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE 

CACERES PESSOAS A SEREM INTIMADAS (TERCEIROS INTERESSADOS). 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, para ciência 

dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 15 dias, nos 

termos do art. 259, incisos I e III do CPC c/c art. 216-A, § 4º da Lei de 

Registros Públicos, este com aplicação analógica. RESUMO DA INICIAL: 

"Trata-se de Ação de Usucapião intentada pela parte autora NEIRY EGUES 

DELUQUE OLIVEIRA, brasileira, convivente, secretária, portadora da 

cédula de identidade nº 950.262 SSP/MT, inscrita no CPF nº 

630.774.771-49 e seu companheiro, CLEVERSON ANTONIO SVERSUT, 

brasileiro, vendedor, portador da cédula de identidade nº 2575663-0 

SSP/MT, inscrito no CPF nº 395.961.091-20, ambos residentes e 

domiciliados na rua Padre Cassemiro, nº 1.472, Cáceres-MT, atuais 

ocupantes do imóvel, localizado na rua Cosme Damião, Quadra A, Lote 14, 

Bairro Jardim Membeca II (Marajoara), Cáceres-MT, por intermédio de seu 

advogado (instrumento de mandato anexo) infra-assinado, Pedro 

Alexandrino de Lacerda, brasileiro, inscrito na OAB/MT sob o n° 11483, 

com escritório na Rua XV de Novembro, nº336,Cáceres/MT em face de 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CÁCERES-CODEC, sociedade de 

economia mista, inscrita no CNPJ nº 15.362.700/0001-01, conforme 

comprovante de situação cadastral (anexo), tendo como último endereço 

conhecido, avenida Getúlio Vargas, s/n, Cáceres-MT. . DESCRIÇÃO DO 

IMÓVEL USUCAPIENDO: A presente demanda tem como objeto o imóvel 

urbano situado na QUADRA A, LOTE 14, do Bairro Marajoara, registrado 

no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres – MT, sob a matrícula nº 

23.775, a fls. 191 do livro nº 02 de 08/03/1990 (Doc. anexo), consoante de 

362,6800 M2 (trezentos e sessenta e dois metros quadrados), situada no 

município de Cáceres/MT. DESPACHO: "Cite-se e intime-se o(a) 

Requerido(a) na pessoa de seu representante legal CLETON SILVA, no 

endereço supra, para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. Nos termos do artigo 334 

do NCPC, a audiência deverá ser agendada com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias 
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de antecedência. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A 

multa somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa 

por ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Proceda a ainda 

escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Intime-se. 

Expeça-se o necessário". E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Felipe N. Mattioni (Analista Judiciário), digitei. Cáceres/MT, 15 de janeiro 

de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000003-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J C PIRES ORTEGA IMOBILIARIA - ME (RÉU)

JOSE CARLOS PIRES ORTEGA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Impulsiono os autos para intimar a Parte Autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

35,00 reais, visando o cumprimento do Mandado a ser oportunamente 

expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Processo: 1000003-10.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 3.698,56; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40) 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000539-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALZIRA LOPES LIMA (RÉU)

DANIEL GARCIA DE LIMA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres , 15 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de advogado do autor para tomar conhecimento da Certidão com o ID n 

11351705 bem como requerer o que de direito. Processo: 

1000539-89.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 214.314,57; Tipo: Cível; 

Espécie: MONITÓRIA (40) Parte Autora: AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

Parte Ré: RÉU: DANIEL GARCIA DE LIMA, ALZIRA LOPES LIMA 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA 

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

DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005158-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREZ (EXECUTADO)

MARIANA DE PINHO OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 15 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para CIÊNCIA de Certidão de Oficial de Justiça 

de ID de nº. 10609241,bem como para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Processo: 1005158-28.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 75.837,21; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002059-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECINIO BENEDITO DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres , 15 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de advogado da parte AUTORA para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juiz. Processo: 

1002059-84.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 11.571,90; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: REQUERENTE: ITAU 

UNIBANCO S/A Parte Ré: REQUERIDO: ELECINIO BENEDITO DA COSTA 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007948-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON JOSE DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres , 15 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de advogado da Parte Autora para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juiz. 

Processo: 1007948-82.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 43.653,00; Tipo: 

Cível; Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO (151) Parte Autora: 

REQUERENTE: EDILSON JOSE DE BRITO Parte Ré: REQUERIDO: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 750 de 1523



YMPACTUS COMERCIAL S/A OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003585-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para 

intimar as partes integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, com 

a finalidade de que compareçam com seus clientes na Audiência de 

Conciliação agendada para o dia 7 de março de 2018 às 14h30min, que 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, na sala n. 2, do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 16 de 

janeiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001965-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GARCIA OURIVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para 

intimar as partes integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, com 

a finalidade de que compareçam com seus clientes na Audiência de 

Conciliação agendada para o dia 26 de março de 2018 às 16h00min, que 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, na sala n. 2, do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 16 de 

janeiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007941-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE DA CRUZ CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI DA SILVA ALVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 16 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

interesse prove quanto a impossibilidade de arcar com as custas e 

despesas do processo, sob pena de indeferimento do benefício. 

Processo: 1007941-90.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 60.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003703-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA SANTANA DE SOUZA (AUTOR)

ZACARIAS GASPAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

LEANDRO DA CONCEICAO PINHO (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para 

intimar as partes integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, com 

a finalidade de que compareçam com seus clientes na Audiência de 

Conciliação agendada para o dia 27 de março de 2018 às 16h30min, que 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, na sala n. 2, do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 16 de 

janeiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001565-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM LUCIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO OAB - MT0004583A (ADVOGADO)

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres, 16 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de advogado da parte autora para manifestar acerca da CERTIDÃO 

NEGATIVA do Oficial de Justiça a seguir transcrito: CERTIDÃO - Certifico 

que me desloquei até o endereço constante no mandado, e também 

naquele indicado no “painel do oficial de Justiça” no Sistema PJE. Foram 

realizadas diversas diligências, neste último endereço (Rua Hermes da 

Fonseca, 85, Jd. Cidade Nova), sendo que durante tais diligências não 

havia pessoas na residência até que na última, a Sra. Sandra atendeu. 

Esta informante, disse que comprou a casa da Sra. Carmem Lúcia há 

cerca de dez anos. Nas diligências efetuadas com o intuito de localizar o 

endereço “Rua das Borboletas Esquina com Rua dos Caçadores”, 

pessoas da vizinhança apontaram a casa onde reside a executada, 

situada, precisamente, à RUA DAS BORBOLETAS, Nº 270 (Casa e muro 

Amarelos), BAIRRO CAVALHADA. Lá estando, NÃO FOI POSSÍVEL 

PROCEDER À PENHORA (e os demais atos subsequentes) de bens em 

face do (a) (s) Sr.(ª)(s). CARMEM LÚCIA DOS SANTOS visto que este (a) 

não foi encontrado (a). Também não foi localizado nenhum bem de 

propriedade da mesma que pudesse ser objeto de penhora/arresto. Foram 

realizadas diversas tentativas em diferentes datas e horários, todavia, não 

houve quem atendesse mesmo após insistentemente chamar. A casa 

possui muros cuja altura é elevada, e também portões de metal, os quais 

não permitem visualizar o interior do terreno/casa, assim como não dispõe 

de interfone, tampouco, havia no mandado qualquer outro número de 

telefone para contato. Foi indagada a vizinha que mora na casa 

exatamente em frente, e esta confirmou que a executada reside ali, porém, 

não soube informar o telefone ou qualquer outra informação relevante. 

Tendo em vista o teor e os prazos constantes nos ofícios 119/2017 e 

137/2017, suspendo as diligências e devolvo o mandado em cartório. O 

referido é verdadeiro e disso dou fé. /MT, 12 de dezembro de 2017.PAULO 

ROBERTO SANTANA LUCAS - Oficial de Justiça Processo: 

1001565-25.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 67.217,48; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Parte Autora: EXEQUENTE: 

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI Parte Ré: EXECUTADO: CARMEM LUCIA 

DOS SANTOS OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE 

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

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 
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TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1007863-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SEABRA ALVIM BUSTAMANTE SA OAB - RJ167549 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO PIGATTO NETO (REQUERIDO)

FORMAPLAN FORMAS PLANEJADAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Cáceres/MT, 

16 de janeiro de 2018. Impulsiono os autos para intimar a Parte Autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

35,00 reais, visando o cumprimento da Carta Precatória através de 

mandado a ser oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - 

Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar 

o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante. Processo: 1007863-96.2017.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 460.636,86; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA 

(261) Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DA 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003703-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA SANTANA DE SOUZA (AUTOR)

ZACARIAS GASPAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

LEANDRO DA CONCEICAO PINHO (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE INTIMAÇÃO TERCEIROS INTERESSADOS (AÇÃO DE 

USUCAPIÃO) PRAZO - 15 DIAS EXPEDIDO POR ORDEM DO MM. JUIZ: Dr. 

Ricardo Alexandre R. Sobrinho DADOS DO PROCESSO: Processo: 

1003703-28.2017.8.11.0006 Tipo: Cível Espécie: Usucapião Parte Autora: 

Gonçalina Santana de Souza, Zacarias Gaspar Parte Requerida: Verdade 

Empreendimentos Imobiliários - Ltda PESSOAS A SEREM INTIMADAS 

(TERCEIROS INTERESSADOS): FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS 

INTERESSADOS, para ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se 

manifestar em 15 dias, nos termos do art. 259, incisos I e III do CPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica. 

RESUMO DA INICIAL: "Trata-se de Ação de Usucapião ajuizada por 

Gonçalina Souza Gaspar em face de VERDADE EMPREENDIMENTO 

IMOBILIÁRIOS LTDA, tendo como objeto obter sentença declaratória de 

usucapião com relação ao terreno urbano, situado no Loteamento 

denominado Jardim Imperial, “LOTE 07,QUADRA 07”, consoante de 360,00 

m² (trezentos e sessenta metros quadrados) registrado noCartório do 1º 

Ofício da Comarca de Cáceres – MT, sob a matrícula nº 20.404, a fls. 136 

–Lº 2-O-2". DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Terreno urbano, 

situado no Loteamento denominado Jardim Imperial, “LOTE 07,QUADRA 

07”, consoante de 360,00 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) 

registrado noCartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres – MT, sob a 

matrícula nº 20.404, a fls. 136 –Lº 2-O-2. DESPACHO: "Vistos etc. Nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil, determino a emenda da 

inicial, a fim de que faça constar no polo passivo da ação, a pessoa de 

Leandro Conceição Pinho por ser o primeiro adquirente, e não consta 

nenhum documento demonstrando a transferência da posse pelo mesmo. 

Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. Acaso a parte autora promova a 

emenda na forma acima, fica desde já deferido o processamento da inicial 

nos seguintes termos: Citem-se e intimem-se os(a) Requeridos(a) para 

comparecerem à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. Nos termos do artigo 334 do NCPC, a 

audiência deverá ser agendada com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A 

multa somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa 

por ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334); Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Proceda a ainda 

escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Expeça-se 

o necessário". E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Felipe N. Mattioni (Analista Judiciário), digitei. Cáceres/MT, 16 de janeiro de 

2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000547-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDA MARIA BATISTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Caceres , 16 de janeiro de 2018. INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE 

VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos para intimar a Parte Autora, 

na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

35,00 (trinta e cinco) reais, visando o cumprimento do Mandado de 

Intimação a ser oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - 

Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar 

o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante Processo: 1000547-66.2016.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 18.548,21; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40) Parte 

Autora: AUTOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL Parte 

Ré: RÉU: MARILDA MARIA BATISTA OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004613-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROMERITO TELES LINDOSO VASCONCELOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIED TECNOLOGIA S.A. (RÉU)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (RÉU)

J.F. PEREIRA & CIA LTDA - ME (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

ROSICLER APARECIDA MAGIOLO OAB - SP118608 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para 

intimar a parte requerida, na pessoa de seus Advogados, com a finalidade 

de que compareçam com seus clientes na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 27 de março de 2018 às 15h00min, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, na sala n. 2, do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 17 de janeiro de 

2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000541-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GOMES DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Caceres , 17 de janeiro de 2018. INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE 

VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos para intimar a Parte Autora, 

na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

35,00 (trinta e cinco) reais, visando o cumprimento do Mandado de Citação 

a ser oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site 

do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – 

Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o 

pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante Processo: 1000541-59.2016.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 8.076,20; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40) Parte 

Autora: AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT Parte Ré: RÉU: FABIO GOMES DA SILVA OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000341-52.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GESNE JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A A GOMES & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICLAIR BRENTANI GOMES OAB - SP106475 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para 

intimar as partes integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, com 

a finalidade de que compareçam com seus clientes na Audiência de 

Conciliação agendada para o dia 27 de março de 2018 às 14h00min, que 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, na sala n. 2, do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 17 de 

janeiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001365-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN CRISTINE SILVA DE SOUZA (RÉU)

SILVANA BENTO GARCIA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para 

intimar as partes integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, com 

a finalidade de que compareçam com seus clientes na Audiência de 

Conciliação agendada para o dia 27 de março de 2018 às 17h00min, que 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, na sala n. 2, do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 17 de 

janeiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005141-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ARDAIA CRISTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Cáceres/MT, 

17 de janeiro de 2018. Impulsiono os autos para intimar a Parte Autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

35,00 reais, visando o cumprimento do Mandado de citação a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Processo: 1005141-89.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 60.001,06; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DA 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004610-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR LIMA DE MATTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROQUE RIBEIRO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para 

intimar a parte requerida, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade 

de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação agendada 

para o dia 17 de abril de 2018 às 16h00min, que será realizada no Fórum 

da Comarca de Cáceres/MT, na sala n. 2, do Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007861-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE PINTO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA LEAL DE MORAES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, prove a 

impossibilidade momentânea de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de 

sua família com as custas e despesas do processo, de modo que se faça 

necessário o deferimento do pedido de recolhimento ao final e/ou o 
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parcelamento. Processo: 1007861-29.2017.8.11.0006; Valor causa: 0,00; 

Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40) OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000099-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000099-25.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: BENEDITO ALVES DE ARRUDA REQUERIDO: BANCO 

DAYCOVAL S/A Vistos etc. A petição inicial está direcionada ao Juízo do 

Juizado Especial da Comarca de Cáceres/MT. Com efeito, presumindo que 

tenha havido equívoco na distribuição, promovo a redistribuição do 

processo ao Juízo pelo qual a ação encontra-se vinculada (art. 319, I do 

CPC). Cáceres/MT., 16 de Janeiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000059-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HELIO ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON BOIGUES CORBALAN TEBAR OAB - SP307841 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EZILDA AMARAL DE SOUZA (REQUERIDO)

OUTROS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CARLA LEAL BORTOLI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000059-43.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: JOSE HELIO ALEXANDRE REQUERIDO: EZILDA AMARAL 

DE SOUZA, OUTROS Vistos etc. Cumpra-se a carta precatória, servindo a 

cópia do mandado. Após o cumprimento, oficie comunicando ao Juízo 

Deprecante o inteiro teor dos atos praticados, com as homenagens de 

estilo, e providencie baixa nos registros. Cáceres/MT, 16 de Janeiro de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000119-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANYELLI ARAUJO NERES (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000119-16.2018.8.11.0006 

AUTOR: RODRIGO PEREZ RÉU: WANYELLI ARAUJO NERES Vistos etc. 

Determino que o CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

(art. 165/NCPC) proceda com a tentativa de conciliação/mediação neste 

feito. Cite-se o réu com antecedência mínima de 20 (vinte) dias em relação 

a data da audiência, anotando no mandado (art. 250 NCPC) que o mesmo 

deverá (preferencialmente) comparecer ao ato acompanhado de 

Advogado ou Defensor Público. Caso o réu manifeste não ter interesse na 

tentativa de autocomposição, seu prazo para a defesa fluirá a partir do 

protocolo da petição que se manifestar nos mesmos termos (desinteresse 

na autocomposição), conforme redação do art.334, §5° do NCPC. Caso 

não seja obtida a autocomposição, o prazo para a resposta começará a 

fluir a partir da data da audiência (art. 335, NCPC). Anote-se no mandado 

de citação as advertências do art. 344 do NCPC. Ficam as partes também 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa que fica desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do 

NCPC). Saliento que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação 

eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, NCPC). Cáceres/MT., 17 de Janeiro 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000090-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINO SIRIO DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESQUINAO AUTO CENTER LTDA - EPP (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOSE CARLOS FARIA (TESTEMUNHA)

ANDERSON DE JESUS VALERIANO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000090-63.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: OSVALDINO SIRIO DE ALMEIDA SILVA REQUERIDO: 

ESQUINAO AUTO CENTER LTDA - EPP Vistos etc. Cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia do mandado. Após o cumprimento, oficie 

comunicando ao Juízo Deprecante o inteiro teor dos atos praticados, com 

as homenagens de estilo, e providencie baixa nos registros. Cáceres/MT, 

17 de Janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000127-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVA VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000127-90.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: EVA VIEIRA DE SOUZA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada por EVA VIEIRA DE SOUZA em face 

de SEGURADORA LÍDER, pela qual pretende, que a ré seja condenada ao 

pagamento da indenização alusiva ao seguro obrigatório que lhe é devido. 

De início, saliento que a inicial deverá ser emendada! Explico: Da 

verificação da inicial, a autora aduz que é a única a demandar uma vez 

que os demais filhos do de cujus já teriam recebido suas quotas oriundas 

da indenização devida, e que somente ela não teria recebido por não ter a 

requerida reconhecido na via administrativa a União Estável havida entre a 

autora e o de cujus. Na inicial foi informado que os filhos da autora com o 

de cujus seriam Glaudilene de Souza Rabelo e Claudio de Souza Rabelo, 

aparentemente, segundo narrativa da inicial, já teriam recebido suas 

quotas da indenização. Contudo, pela certidão de óbito (id. 11366850) 

verifica-se a informação de que o de cujus haveria deixado a totalidade de 

05 (cinco) filhos, sendo um deles menor de idade. Não obstante, há nos 

autos autorizações de pagamento/recebimento da indenização firmadas 

apenas pela filha Glaudilene (id.11367487), Cláudio de Souza Rabelo (id. 

11367487 – pág.3) e da própria autora (id. 11367487 – pág.5), não 

havendo, portanto, informações no tocante ao direito subjetivo cabido aos 

demais filhos do de cujus. Tampouco há a qualificação dos mesmos. Do 

mesmo modo, não ficou claro ao Juízo se os filhos Glaudilene e Cláudio 

efetivamente receberam qualquer valor referente a indenização 

pretendida. Dito isto, estabelece o art. 321 do Código de Processo Civil que 

“O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos 

arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 
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deve ser corrigido ou completado.” Logo, na forma do art. 321 do CPC, 

deverá a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias, promover a emenda 

da inicial nos seguintes termos: a) que sejam indicados e qualificados 

todos os herdeiros do de cujus, promovendo-se a sua inclusão no polo 

ativo da ação, ou passivo (na eventualidade de haver interesses 

colidentes). b) na eventualidade de haver o ingresso de outras pessoas 

no polo ativo da ação e nesta hipótese persistindo o requerimento de 

justiça gratuita, deverão os novos requerentes trazer aos autos prova 

idônea de que não possuem capacidade econômico/financeira para 

suportar as custas do processo. Decorrido o prazo para a emenda, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 17 de Janeiro de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000026-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000026-53.2018.8.11.0006 

AUTOR: THIAGO PEREIRA DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA para REVISÃO DE CONTRATO 

BANCÁRIO ajuizada por THIAGO PEREIRA DA SILVA em face de BANCO 

BRADESCO S.A. Transcrevo a sinopse fática da ação: “Na data de 27 de 

dezembro de 2017, foi substabelecido ao Autor todos os poderes 

conferidos ao Sr. Fran Karlos de Oliveira em Instrumento Público de 

Procuração, ambos documentos anexos, no qual era procurador do Sr. 

Janailson Augusto da Silva Bernardo, que tinha outorgado a ele os mais 

amplos e ilimitados poderes para o fim especial de transferir ou de 

qualquer forma alienar, desalienar a quem entender, pelo preço e 

condições que ajustar o veículo de narca I/LR EVOQUE DYNAMIC 5D, 

GASOLINA, COR: CINZA, Ano/Modelo: 2014/2015, Placa: KWU5207, 

Renavam 01037669158, Chassis: SALVA2BG2FH005700, podendo ainda, 

assinar e endossar recibos e o certificado de registro do veículo, inclusive 

representa-lo em quaisquer repartições ou Órgãos Públicos da 

Administração Pública em geral, além de assinar e requer o que 

necessário for, pagar taxas, multas juntar e retirar documentos, prestar 

declarações, apresentar provas, cumprir exigências e solicitar 2ª vias. 

Imperioso ressaltar, que a primeira procuração foi firmada em razão de 

financiamento do respectivo veiculo feito pelo Sr. Janailson Augusto com o 

Banco Réu e assumido, na época, pelo Sr. Fran Karlos, que, atualmente, 

repassou ao Autor. Ou seja, em razão do substabelecimento, hoje, todos 

os poderes relativos ao veículo financiado, que haviam sido conferidos 

pelo Sr. Janailson Augusto para o Sr. Fran Karlos, foram transmitidos para 

o Autor. Com isso, atualmente, o negócio jurídico do financiamento passou 

a se dar entre o Sr. Thiago Pereira, ora Autor, com o Banco Bradesco, ora 

Réu. Contudo, o Autor não possui cópia do contrato de financiamento, o 

qual foi requerido pela central de atendimento da Ré sob o número de 

protocolo 291215386, porém, sem sucesso, o que o impossibilita de 

analisar integralmente as cláusulas do contrato, das quais desconfia do 

seu exato cumprimento e legitimidade, haja vista estar sendo cobrados 

juros e valores desarrazoados, diferentes daqueles noticiados no ato da 

transmissão dos poderes, razão pela qual ajuíza a presente ação a fim de 

que lhe seja entregue o contrato de financiamento, bem como o mesmo 

seja revisto, pois, as suas disposições e respectivo cumprimento vêm 

causando prejuízos de ordem material ao Autor.” Após tecer suas razões 

de fato e de direito, requereu o quanto segue: 2 – a inversão do ônus da 

prova, nos termos do art. 6, VIII do CDC, por se tratar de relação 

consumerista e por estar devidamente comprovada a hipossuficiência 

probante do Autor em face da Ré, determinando que essa apresente no 

bojo do processo, todos os documentos e protocolos que componham a 

presente relação, em especial a apresentação dos quatros contratos de 

adesão objeto da ação; 3 – a procedência da ação, determinando a 

revisão de todas as cláusulas contratuais que estão em desconformidade 

com os direitos do consumidor, em especial aquelas que dispõem de taxas 

e juros, devendo ser modificadas para que se adequem aos índices legais 

de correção; Pois bem. A inicial deve ser emendada! Da verificação da 

inicial, em que pese o autor deduzir a pretensão de revisão das cláusulas 

de contrato bancário, verifica-se de suas próprias razões declinadas na 

inicial, que sequer a cópia da íntegra do contrato possui. Aliás, no seu 

requerimento de inversão do ônus da prova, postula que o Juízo determine 

a apresentação do aludido contrato, para que só então possa o autor 

tomar conhecimento de todo o seu teor. Ora, diante das assertivas do 

autor, torna-se claro que a presente demanda está revestida de plena 

incerteza, pois o autor desconhece os termos e condições do contrato do 

qual sequer faz parte da relação jurídica, em que pese a existência de 

instrumento procuratório lhe entrega o encargo de representação. Dito 

isto, pode-se concluir então que a ação ordinária no contexto em que está 

formulada possui pretensão puramente genérica, o que é vedado pela 

Jurisprudência em se tratando de revisão de contrato bancário (Súmula 

381/STJ). Com efeito, a medida mais acertada à luz da legislação 

processual, considerando que o autor desconhece o contrato contra o 

qual pretende a revisão, é que o autor demande a via preparatória na 

forma do art. 305 e ss. do Código de Processo Civil. Em sendo esta a 

constatação do Juízo, lembro o que dispõe o art. 321 do Código de 

Processo Civil. In verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. É como decido, neste momento! Ante o exposto, nos termos 

do art. 321 do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de que o autor, emende a inicial a fim de adequar o contexto 

fático narrado ao procedimento correspondente. Decorrido o prazo, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 17 de Janeiro de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000085-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA, 

PECUARIA, PESCADORES ARTESANAIS E PISCICULTORES RURAIS DA 

GLEBA PIRAPUTANGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR CAETANO DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000085-41.2018.8.11.0006 

AUTOR: ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA, 

PECUARIA, PESCADORES ARTESANAIS E PISCICULTORES RURAIS DA 

GLEBA PIRAPUTANGAS RÉU: EDMAR CAETANO DE SOUZA Vistos etc. 

Providencie o cartório a intimação da parte autora, por meio de seu 

Advogado, para que ciente da decisão que indeferiu o pedido de tutela de 

urgência (id.11329053), adote as providências que entender pertinente ao 

caso. Decorrido o prazo de emenda (art. 303, §6° do CPC) e para o 

Agravo de Instrumento, certifique e retorne concluso. Cáceres/MT., 17 de 

Janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000085-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA, 

PECUARIA, PESCADORES ARTESANAIS E PISCICULTORES RURAIS DA 

GLEBA PIRAPUTANGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR CAETANO DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, emende 

a inicial a fim de adequar o contexto fático narrado ao procedimento 

correspondente. . Processo: 1000085-41.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 

1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 
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OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DA 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000127-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVA VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000127-90.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: EVA VIEIRA DE SOUZA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada por EVA VIEIRA DE SOUZA em face 

de SEGURADORA LÍDER, pela qual pretende, que a ré seja condenada ao 

pagamento da indenização alusiva ao seguro obrigatório que lhe é devido. 

De início, saliento que a inicial deverá ser emendada! Explico: Da 

verificação da inicial, a autora aduz que é a única a demandar uma vez 

que os demais filhos do de cujus já teriam recebido suas quotas oriundas 

da indenização devida, e que somente ela não teria recebido por não ter a 

requerida reconhecido na via administrativa a União Estável havida entre a 

autora e o de cujus. Na inicial foi informado que os filhos da autora com o 

de cujus seriam Glaudilene de Souza Rabelo e Claudio de Souza Rabelo, 

aparentemente, segundo narrativa da inicial, já teriam recebido suas 

quotas da indenização. Contudo, pela certidão de óbito (id. 11366850) 

verifica-se a informação de que o de cujus haveria deixado a totalidade de 

05 (cinco) filhos, sendo um deles menor de idade. Não obstante, há nos 

autos autorizações de pagamento/recebimento da indenização firmadas 

apenas pela filha Glaudilene (id.11367487), Cláudio de Souza Rabelo (id. 

11367487 – pág.3) e da própria autora (id. 11367487 – pág.5), não 

havendo, portanto, informações no tocante ao direito subjetivo cabido aos 

demais filhos do de cujus. Tampouco há a qualificação dos mesmos. Do 

mesmo modo, não ficou claro ao Juízo se os filhos Glaudilene e Cláudio 

efetivamente receberam qualquer valor referente a indenização 

pretendida. Dito isto, estabelece o art. 321 do Código de Processo Civil que 

“O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos 

arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.” Logo, na forma do art. 321 do CPC, 

deverá a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias, promover a emenda 

da inicial nos seguintes termos: a) que sejam indicados e qualificados 

todos os herdeiros do de cujus, promovendo-se a sua inclusão no polo 

ativo da ação, ou passivo (na eventualidade de haver interesses 

colidentes). b) na eventualidade de haver o ingresso de outras pessoas 

no polo ativo da ação e nesta hipótese persistindo o requerimento de 

justiça gratuita, deverão os novos requerentes trazer aos autos prova 

idônea de que não possuem capacidade econômico/financeira para 

suportar as custas do processo. Decorrido o prazo para a emenda, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 17 de Janeiro de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000026-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000026-53.2018.8.11.0006 

AUTOR: THIAGO PEREIRA DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA para REVISÃO DE CONTRATO 

BANCÁRIO ajuizada por THIAGO PEREIRA DA SILVA em face de BANCO 

BRADESCO S.A. Transcrevo a sinopse fática da ação: “Na data de 27 de 

dezembro de 2017, foi substabelecido ao Autor todos os poderes 

conferidos ao Sr. Fran Karlos de Oliveira em Instrumento Público de 

Procuração, ambos documentos anexos, no qual era procurador do Sr. 

Janailson Augusto da Silva Bernardo, que tinha outorgado a ele os mais 

amplos e ilimitados poderes para o fim especial de transferir ou de 

qualquer forma alienar, desalienar a quem entender, pelo preço e 

condições que ajustar o veículo de narca I/LR EVOQUE DYNAMIC 5D, 

GASOLINA, COR: CINZA, Ano/Modelo: 2014/2015, Placa: KWU5207, 

Renavam 01037669158, Chassis: SALVA2BG2FH005700, podendo ainda, 

assinar e endossar recibos e o certificado de registro do veículo, inclusive 

representa-lo em quaisquer repartições ou Órgãos Públicos da 

Administração Pública em geral, além de assinar e requer o que 

necessário for, pagar taxas, multas juntar e retirar documentos, prestar 

declarações, apresentar provas, cumprir exigências e solicitar 2ª vias. 

Imperioso ressaltar, que a primeira procuração foi firmada em razão de 

financiamento do respectivo veiculo feito pelo Sr. Janailson Augusto com o 

Banco Réu e assumido, na época, pelo Sr. Fran Karlos, que, atualmente, 

repassou ao Autor. Ou seja, em razão do substabelecimento, hoje, todos 

os poderes relativos ao veículo financiado, que haviam sido conferidos 

pelo Sr. Janailson Augusto para o Sr. Fran Karlos, foram transmitidos para 

o Autor. Com isso, atualmente, o negócio jurídico do financiamento passou 

a se dar entre o Sr. Thiago Pereira, ora Autor, com o Banco Bradesco, ora 

Réu. Contudo, o Autor não possui cópia do contrato de financiamento, o 

qual foi requerido pela central de atendimento da Ré sob o número de 

protocolo 291215386, porém, sem sucesso, o que o impossibilita de 

analisar integralmente as cláusulas do contrato, das quais desconfia do 

seu exato cumprimento e legitimidade, haja vista estar sendo cobrados 

juros e valores desarrazoados, diferentes daqueles noticiados no ato da 

transmissão dos poderes, razão pela qual ajuíza a presente ação a fim de 

que lhe seja entregue o contrato de financiamento, bem como o mesmo 

seja revisto, pois, as suas disposições e respectivo cumprimento vêm 

causando prejuízos de ordem material ao Autor.” Após tecer suas razões 

de fato e de direito, requereu o quanto segue: 2 – a inversão do ônus da 

prova, nos termos do art. 6, VIII do CDC, por se tratar de relação 

consumerista e por estar devidamente comprovada a hipossuficiência 

probante do Autor em face da Ré, determinando que essa apresente no 

bojo do processo, todos os documentos e protocolos que componham a 

presente relação, em especial a apresentação dos quatros contratos de 

adesão objeto da ação; 3 – a procedência da ação, determinando a 

revisão de todas as cláusulas contratuais que estão em desconformidade 

com os direitos do consumidor, em especial aquelas que dispõem de taxas 

e juros, devendo ser modificadas para que se adequem aos índices legais 

de correção; Pois bem. A inicial deve ser emendada! Da verificação da 

inicial, em que pese o autor deduzir a pretensão de revisão das cláusulas 

de contrato bancário, verifica-se de suas próprias razões declinadas na 

inicial, que sequer a cópia da íntegra do contrato possui. Aliás, no seu 

requerimento de inversão do ônus da prova, postula que o Juízo determine 

a apresentação do aludido contrato, para que só então possa o autor 

tomar conhecimento de todo o seu teor. Ora, diante das assertivas do 

autor, torna-se claro que a presente demanda está revestida de plena 

incerteza, pois o autor desconhece os termos e condições do contrato do 

qual sequer faz parte da relação jurídica, em que pese a existência de 

instrumento procuratório lhe entrega o encargo de representação. Dito 

isto, pode-se concluir então que a ação ordinária no contexto em que está 

formulada possui pretensão puramente genérica, o que é vedado pela 

Jurisprudência em se tratando de revisão de contrato bancário (Súmula 

381/STJ). Com efeito, a medida mais acertada à luz da legislação 

processual, considerando que o autor desconhece o contrato contra o 

qual pretende a revisão, é que o autor demande a via preparatória na 

forma do art. 305 e ss. do Código de Processo Civil. Em sendo esta a 

constatação do Juízo, lembro o que dispõe o art. 321 do Código de 

Processo Civil. In verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. É como decido, neste momento! Ante o exposto, nos termos 

do art. 321 do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de que o autor, emende a inicial a fim de adequar o contexto 

fático narrado ao procedimento correspondente. Decorrido o prazo, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 17 de Janeiro de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004062-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLLA OURIQUES OAB - DF34217 (ADVOGADO)

RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO OAB - DF2221-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO ALVES GOMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES OAB - MT0013634A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a Parte Autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 reais, visando o cumprimento do 

Mandado de Penhora e Avaliação (cumprimento de sentença) a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 18 de janeiro de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001455-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON SOUZA STEIN (EXECUTADO)

MIGUELINA DE SOUZA BENEVIDES (EXECUTADO)

LEANDRO INACIO PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Caceres, 18 de janeiro de 2018. INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE 

VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos para intimar a Parte Autora, 

na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

70,00 (setenta) reais, visando o cumprimento do Mandado de Penhora e 

Avaliação a ser oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - 

Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar 

o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante. Processo: 1001455-26.2016.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 40.251,50; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Parte Ré: EXECUTADO: MIGUELINA DE 

SOUZA BENEVIDES, ANDERSON SOUZA STEIN, LEANDRO INACIO 

PEREIRA OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA 

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

DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006384-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELA DA CUNHA MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA E PEÇA 

DEFENSIVA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR Certifico 

que a Parte Requerida apesar de citada e intimada, deixou transcorrer o 

prazo legal para pagar a dívida e apresentar manifestação defensiva. Com 

efeito impulsiono os autos, com o intuito de que a Parte Autora, na pessoa 

de seu Advogado promova o andamento do feito, pleiteando o que 

entender de direito. Cáceres/MT, 18 de janeiro de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002689-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE DEUS NETO OAB - RJ135506 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALOISIO COELHO DE BARROS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres, 18 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de Advogado da Parte Autora para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juiz. 

BEM COMO para intimar a Parte Autora, na pessoa de seu Advogado, com 

o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco) reais, visando o 

cumprimento do Mandado de CITAÇÃO a ser oportunamente expedido. 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Processo: 

1002689-43.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 606.053,67; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA Parte Ré: EXECUTADO: ALOISIO 

COELHO DE BARROS OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE 

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

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004140-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Pepe Luis Lopez Egues (REQUERENTE)

Marita Menacho Parraga (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO OAB - MT0004583A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 18 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para CIÊNCIA de Certidão de ID de nº. 

11391235. Processo: 1004140-69.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 

1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS (1289) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DA 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003055-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA (RÉU)

SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO IMPULSIONAMENTO PARA MANIFESTAR Certifico 

que a parte autora através da manifestação retro (ID 10847117) forneceu 

novos endereços para citação dos requeridos, contudo não especificou 

qual endereço tem relação com qual requerido. Por corolário impulsiono os 

autos com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado, no 

prazo de 15 dias, manifeste no feito, especificando qual o endereço atual 

de cada um dos requeridos, visando assim evitar eventual confusão na 

ocasião da expedição das cartas de citação. Cáceres/MT, 18 de janeiro de 

2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001870-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 18 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte requerida, para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em ID de nº. 11380744. Processo: 

1001870-72.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 7.087,50; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ 

SEDE DA 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001870-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 18 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos 

do processo abaixo identificado, em ID de nº. 11380744. Processo: 

1001870-72.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 7.087,50; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ 

SEDE DA 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000166-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIANI BALEEIRO PRAXEDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA LIMA OAB - MT24173/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ANA DI RENZO - REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

FUNEMAT (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000166-87.2018.8.11.0006 

AUTOR: GEISIANI BALEEIRO PRAXEDES RÉU: FUNEMAT, ANA DI RENZO - 

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. A petição 

inicial é endereçada para a Vara da Fazenda Pública. Assim, providencie a 

redistribuição. Cáceres/MT., 18 de Janeiro de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001347-94.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KETER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR OAB - SP131896 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR DE OLIVEIRA SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 18 de janeiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto o interesse da adjudicação e/ou outras medidas que 

entender pertinentes, conforme determinado em Despacho de ID de nº. 

6688553. Processo: 1001347-94.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 

2.912,42; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000171-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO VARGAS GEMIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DANTAS SOUZA OAB - MT0016143A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000171-12.2018.8.11.0006 

AUTOR: MARCO ANTONIO VARGAS GEMIO RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por MARCO ANTÔNIO 

VARGAS GEMIO em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Dentre os pedidos trazidos a baila, requer a parte 

Autora a concessão da assistência judiciária gratuita. No entanto, apesar 

de requerer o benefício, não trouxe documentos capazes de comprovar a 

sua incapacidade financeira. Nesse aspecto, é preciso lembrar que “[...] a 

declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave 

burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor 

do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga 

o Juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, 

livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

Nery. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. São 

Paulo: RT, 2003). Ademais, indicou que é analista judiciário, ou seja, 

supostamente exerce trabalho com renda fixa. Ressalto que embora o 

Código de Processo Civil disponha acerca da concessão da justiça 

gratuita (art. 98, caput), a comprovação de hipossufiência não pode ser 

afastada, sendo a declaração de pobreza mera presunção relativa, que 
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necessita de outros elementos capazes de comprovar a incapacidade 

financeira. Neste rumo, a Constituição Federal dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV, CF), devendo, portanto, a parte 

que a requer, comprovar cabalmente a sua incapacidade financeira. Deste 

modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do CPC, convém facultar ao 

interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, com as custas 

e despesas do processo, e, para tanto, deverá o Requerente, em 15 

(quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, 

documento que comprove sua renda mensal e/ou sua hipossuficiência 

(cópias carteira de trabalho, holerite, extratos bancários, etc) ou, no 

mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas 

processuais. No mais, não há nos autos comprovação de prévio 

requerimento administrativo. Este Juízo adota o entendimento de que deve 

a parte exaurir a via administrativa de requerimento antes do ajuizamento 

da demanda judicial, já que é amplamente divulgado e de conhecimento 

público de que o recebimento da indenização referente ao aludido seguro 

pode ser solicitada administrativamente, inclusive sem o auxílio de 

intermediadores (http://www.susep.gov.br/setores-susep/cgpro/dpvat). 

Aliás, há orientação jurisprudencial no sentido de que pode o Juízo exigir o 

prévio requerimento administrativo para fins de preenchimento das 

condições da ação. Senão, vejamos: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

- NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO.A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 

824.712) Se a parte quedou-se inerte ante a determinação para dar 

entrada no pedido administrativo no prazo de 30 dias, é o caso de 

extinção da ação, em razão da ausência de pretensão resistida e, 

portanto, de interesse processual. (Ap 85930/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, 

Publicado no DJE 09/09/2015). Com efeito, deverá a parte autora emendar 

a inicial a fim de demonstrar que há pretensão resistida na espécie 

mediante a negativa de pagamento da indenização na esfera 

administrativa. Ante o exposto, nos termos do art. 321 do Código de 

Processo Civil, anoto o prazo de 15 dias, para que a autora emende a 

inicial, suprindo as faltas apontadas, sendo que a inércia resultará na 

extinção do processo sem resolução do mérito. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Intime-se. Cáceres, 19 de janeiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001364-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON MARCIO VIANA (EXECUTADO)

JUDSON SANDER PRATA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DO DESPACHO COMPARECER NO 

CARTÓRIO RETIRAR DOCUMENTO Impulsiono os autos para intimar a Parte 

Autora, na pessoa de seu Advogado/Representante Legal, para ciência 

acerca dos despachos retro exarados (ID 10066548 e ID 10600066), bem 

como, com o fito de que, no prazo de 15 dias, compareça no Cartório da 3ª 

Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, para proceder à retirada de 

documentação expedida no presente feito em tela (Ofício n. 7/2018; Ofício 

n. 8/2018; Termos de Penhora e documentos anexa). Cáceres/MT, 19 de 

janeiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001364-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON MARCIO VIANA (EXECUTADO)

JUDSON SANDER PRATA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA EFETUAR 

PREPARO DA CARTA PRECATÓRIA Impulsiono os autos para intimar a 

Parte Autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo 

de 15 dias: 1) - Efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 35,00 reais, visando o cumprimento do Mandado de Avaliação 

a ser oportunamente expedido, com o intuito de avaliar o imóvel 

pertencente ao executado Judson Sander Prata, localizado no Município 

de Cáceres/MT (- Imóvel matriculado sob o nº 19.309 e registrado no 1º 

Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Cáceres - MT) (cf. ID 

9827324; ID 9827325; ID 10066548; ID 11403754 e ID 11404382). 1.1) 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

2) - Realize o preparo da Carta Precatória a ser expedida à Comarca de 

Porto Esperidião/MT, com a finalidade de avaliar o imóvel pertencente ao 

executado Jefferson Marcio Viana (- Imóvel matriculado sob o nº 810 e 

registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Porto 

Esperidião - MT) (cf. ID 10436166; ID 10436171; ID 10600066; ID 11404592 

e ID 11404706). Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de 

Diligência e Preparo da Missiva", o patrono deverá acostar aos autos os 

respectivos comprovantes. Cáceres/MT, 19 de janeiro de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000171-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO VARGAS GEMIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DANTAS SOUZA OAB - MT0016143A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000171-12.2018.8.11.0006 

AUTOR: MARCO ANTONIO VARGAS GEMIO RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por MARCO ANTÔNIO 

VARGAS GEMIO em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Dentre os pedidos trazidos a baila, requer a parte 

Autora a concessão da assistência judiciária gratuita. No entanto, apesar 

de requerer o benefício, não trouxe documentos capazes de comprovar a 

sua incapacidade financeira. Nesse aspecto, é preciso lembrar que “[...] a 

declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave 

burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor 

do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga 

o Juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, 

livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

Nery. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. São 

Paulo: RT, 2003). Ademais, indicou que é analista judiciário, ou seja, 

supostamente exerce trabalho com renda fixa. Ressalto que embora o 

Código de Processo Civil disponha acerca da concessão da justiça 

gratuita (art. 98, caput), a comprovação de hipossufiência não pode ser 

afastada, sendo a declaração de pobreza mera presunção relativa, que 

necessita de outros elementos capazes de comprovar a incapacidade 

financeira. Neste rumo, a Constituição Federal dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV, CF), devendo, portanto, a parte 

que a requer, comprovar cabalmente a sua incapacidade financeira. Deste 

modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do CPC, convém facultar ao 

interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, com as custas 

e despesas do processo, e, para tanto, deverá o Requerente, em 15 

(quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, 
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documento que comprove sua renda mensal e/ou sua hipossuficiência 

(cópias carteira de trabalho, holerite, extratos bancários, etc) ou, no 

mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas 

processuais. No mais, não há nos autos comprovação de prévio 

requerimento administrativo. Este Juízo adota o entendimento de que deve 

a parte exaurir a via administrativa de requerimento antes do ajuizamento 

da demanda judicial, já que é amplamente divulgado e de conhecimento 

público de que o recebimento da indenização referente ao aludido seguro 

pode ser solicitada administrativamente, inclusive sem o auxílio de 

intermediadores (http://www.susep.gov.br/setores-susep/cgpro/dpvat). 

Aliás, há orientação jurisprudencial no sentido de que pode o Juízo exigir o 

prévio requerimento administrativo para fins de preenchimento das 

condições da ação. Senão, vejamos: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

- NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO.A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 

824.712) Se a parte quedou-se inerte ante a determinação para dar 

entrada no pedido administrativo no prazo de 30 dias, é o caso de 

extinção da ação, em razão da ausência de pretensão resistida e, 

portanto, de interesse processual. (Ap 85930/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, 

Publicado no DJE 09/09/2015). Com efeito, deverá a parte autora emendar 

a inicial a fim de demonstrar que há pretensão resistida na espécie 

mediante a negativa de pagamento da indenização na esfera 

administrativa. Ante o exposto, nos termos do art. 321 do Código de 

Processo Civil, anoto o prazo de 15 dias, para que a autora emende a 

inicial, suprindo as faltas apontadas, sendo que a inércia resultará na 

extinção do processo sem resolução do mérito. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Intime-se. Cáceres, 19 de janeiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003557-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY LANA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA OAB - MT0006701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STOCK-CAR- COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS 

LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA EGUES DE MACEDO OAB - MT0012657A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1003557-84.2017.8.11.0006 

AUTOR: KELLY LANA ARAUJO RÉU: STOCK-CAR- COMERCIO DE PECAS 

E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se de 

Ação Monitória proposta KELLY LANA ARAÚJO em face de STOCK CAR 

VEÍCULOS, em que aduz, em síntese, ter firmado com a parte ré contrato 

de venda de veículo em consignação em 25 de maio de 2016, o qual teria 

sido assinado pela então representante da empresa Luiza Maria Pessoa. 

Ressalta que na data de 07 de junho de 2016, realizou com a empresa 

novo contrato de compra e venda de automóvel, no qual permaneceu 

como representante da empresa Luiza Maria Pessoa, que assinou o 

referido contrato, sendo que a empresa Ré teria endossado o cheque 

utilizado ara pagamento da dívida (cheque nº UA-000137) de titularidade 

de João Felipe de Oliveira e Silva. Afirma que, no entanto, o cheque teria 

sido devolvido por duas vezes pelo motivo 11, em 12/09/2016 e 

26/10/2016. Verbera que a dívida devidamente atualizada tinge o valor de 

R$6.541, 04 (seis mil quinhentos e quarenta e um reais e quatro 

centavos). Após tecer suas razões de fato e direito, pugnou pela total 

procedência da ação, condenando a Requerida ao pagamento do valor 

indicado. Juntou documentos. Citada, a Requerida apresentou embargos 

monitórios (id.9196375), arguindo, preliminarmente, carência da ação, por 

ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, requerendo a 

extinção do processo. No mérito, ausência de valor efetivo do débito e, 

portanto, de liquidez, certeza e exigibilidade que não podem ser 

alcançados através de cálculos. Por fim, defende que o valor apresentado 

na inicial não é condizente com a situação fática, razão pela qual a ação 

deve ser julgada improcedente. Não apresentou documentos. No id. 

9721712 a parte autora se manifestou quanto aos embargos. Realizada a 

tentativa de conciliação (id. 11083182) a mesma restou infrutífera. Após, 

vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Cuida-se de Ação 

Monitória proposta KELLY LANA ARAÚJO em face de STOCK CAR 

VEÍCULOS. Primeiramente, embora os argumentos sustentados pela autora 

ao arguir preliminar de carência da ação se confundam com o mérito, 

tenho que se faz necessário rebatê-los desde já. A preliminar arguida não 

prospera, vez que esta é a via adequada para pretensões desta natureza, 

isto é, quando não exista título executivo extrajudicial, com liquidez, 

certeza e exigibilidade, caberá a cobrança da dívida pela via da ação 

monitória, desde que exista a denominada prova escrita sem a força 

executiva. As demais alegações esboçadas no contexto da preliminar, 

como supostos abatimentos no valor da dívida, são matérias pertinentes 

ao mérito e deverão ser analisadas naquela oportunidade. Deste modo, 

refuto a preliminar arguida e passo a análise do mérito. O presente feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso 

I do CPC, eis que não há necessidade da produção de outras provas, 

sendo suficiente a prova documental acostada nos autos. De acordo com 

o disposto no artigo 700 do Novo Código de Processo Civil, para o 

manuseio da ação monitória é indispensável que o autor tenha constituída 

em seu favor prova escrita sem eficácia de título executivo, da qual 

extraia a pretensão ao recebimento de pagamento de quantia em dinheiro, 

entrega de coisa fungível, ou de determinado bem móvel ou imóvel, e 

ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer: Art. 700. A 

ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em 

prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do 

devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de 

coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento 

de obrigação de fazer ou de não fazer. Nas palavras de Daniel Amorim 

Assumpção Neves “Costuma a doutrina afirmar que a característica 

principal do procedimento monitório é a oportunidade concedida ao credor 

de, munido de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o 

iter processual para obtenção de um título executivo. Assim, aquele que 

possui uma prova documental de um crédito, desprovida de eficácia 

executiva, pode ingressar com a demanda monitória...”. (Novo Código de 

Processo Civil Comentado- Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). A prova 

escrita cogitada pelo artigo acima transcrito é aquela que leva a conclusão 

de que efetivamente houve uma relação jurídica entre as partes e que 

desta relação originou uma obrigação de pagar certa quantia em dinheiro 

ou de entregar determinada coisa. Na lição de Luiz Guilherme Marinoni e 

Daniel Mitidiero: “Quando se exige a prova escrita, como requisito para a 

propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o 

seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao 

contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de 

probabilidade acerca do direito alegado em juízo. Em suma: o cabimento da 

ação monitória depende de prova escrita que sustente o crédito – isto é, 

de prova que, sem necessitar demonstrar o fato constitutivo, mereça fé 

em relação à sua autenticidade e eficácia probatória – e que não constitua 

título executivo.” (Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo – 

4ª Edição Revista, Atualizada e Ampliada – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2012 – Pg. 950) A alegação da autora quanto a necessidade de 

certeza e exigibilidade da prova escrita na ação monitória não merece 

guarida. Isso porque, no procedimento monitório, ao contrário do processo 

executivo, o que se dispensa é a certeza do crédito apontado pelo autor 

da ação. A tutela monitória se orienta, a princípio, em um juízo de 

probabilidade da pertinência da pretensão do jurisdicionado. No caso dos 

autos, os documentos acostados corroboram pela procedência da ação 

monitória. Inicialmente, importa observar que não há prova de qualquer 

abatimento realizado na dívida em questão, uma vez que embora assim 

tenha alegado em sede de embargos, a afirmação veio desacompanhada 

de documentos que pudessem comprovar qualquer pagamento. Ademais, 

a parte Autora instruiu a inicial com prova escrita sem eficácia de título 

executivo, notadamente o contrato de compra e venda anexado nos autos 

(ids. 8038491 e 8038498), que aponta a utilização de cheque para 

pagamento da dívida, e que também foi acostado aos autos (id. 8038432). 

Conforme se extrai do referido cheque (id. 8038432), há a assinatura e 

carimbo da empresa requerida no verso, bem como a indicação de 

devolução pelos motivos 11/12, quais sejam “cheque sem fundos – 1ª 

apresentação” (11) e “cheque sem fundos – 2ª apresentação” (12) 

(http://www.bcb.gov.br/pom/spb/Estatistica/Port/tabdevol.pdf), ou seja, o 
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cheque utilizado para pagamento da dívida não foi compensado. Além 

disso, é incontroverso sobre a existência da relação jurídica mantida entre 

as partes, tanto pela prova escrita acostada (contratos acostados, 

cheque), quanto pelo fato de não ter a Embargante/Requerida refutado a 

realização do negócio. Deste modo, tenho que a autora/Embargada logrou 

êxito em comprovar a existência da dívida em face da parte 

Ré/Embargante. No mais, sabe-se que para a propositura da ação 

monitória é imprescindível a possibilidade de se inferir da prova 

documental apresentada pela parte autora a liquidez do crédito, cujo 

pagamento é pleiteado. No caso dos autos, embora tenha a 

Embargante/Requerida afirmado a impossibilidade de se obter o valor 

líquido do débito discutido, tenho que não merece prosperar tal alegação. 

A autora/Embargada demonstrou de forma clara que a dívida cobra diz 

respeito a parcela inadimplida do contrato celebrado, qual seja, o valor 

apontado no cheque dado como pagamento e retornado por falta de 

fundos. A Requerente/Embargante trouxe ainda o demonstrativo 

atualizado da dívida, no qual aponta o valor devido. Assim, demonstrado 

pela parte autora, com a documentação exibida, o fato constitutivo de seu 

direito, não tendo a embargante demonstrado qualquer fato extintivo, 

modificativo ou impeditivo do direito daquele, o acolhimento da pretensão 

deduzida é medida que se impõe. Assim, REJEITO os embargos opostos 

pela Requerida e aplico o disposto no §8º do art. 702 do CPC para 

constituir de pleno direito o título executivo judicial: § 8o Rejeitados os 

embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do 

Livro I da Parte Especial, no que for cabível. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a AÇÃO MONITÓRIA, constituindo, de pleno direito, o título 

executivo judicial, consistente na obrigação da Requerida em efetuar o 

pagamento da quantia de valor de R$ R$ 6.000,00 (seis mil reais), com 

incidência de correção monetária - INPC, a partir da data da emissão, e 

juros de mora de 1 % ao mês, a partir da primeira apresentação junto ao 

Sacado, nos termos do entendimento consolidado no recurso especial 

repetitivo nº REsp 1.556.834 STJ. Condeno a requerida ao pagamento de 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, na forma do 

artigo 85, §2º do CPC. Após o trânsito em julgado, apresente a Autora 

demonstrativo atualizado da condenação e intime a Requerida para efetuar 

o pagamento do débito acrescido de custas, no prazo de 15 dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% e honorários de advogado na mesma 

proporção (art. 523, caput e §1º do CPC). No mesmo prazo, esclareça a 

Credora quanto o interesse na expedição de certidão para fins de 

protesto. Intime-se. Cáceres, 19 de janeiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007048-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN AMORIM DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1007048-02.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: JONATHAN AMORIM DA SILVA RONDON REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO CÍVEL 

ajuizada por JONATHAN AMORIM DA SILVA RONDON em face de 

YMPACTUS COMERCIAL S/A. No primeiro despacho o Juízo determinou ao 

autor que promovesse a emenda da inicial de modo que fosse 

comprovada a alegada hipossuficiência econômica. Contudo, intimado o 

autor deixou transcorrer o prazo sem emendar a inicial (id. 11306701). É a 

síntese. Decido. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 321 

que: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Como consequência da 

inobservância do prazo anotado para a emenda da inicial, preceitua o 

mesmo códex que o Juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Da leitura do processo, observo que decorreu o prazo 

para a emenda da inicial sem que o autor adotasse qualquer postura no 

feito. Com efeito, deverá a inicial ser indeferida. É como decido! Ante o 

exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo único, todos do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. P. R. I. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Como não foi dado 

processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas iniciais. 

Cáceres/MT, 19 de janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005140-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT0008530S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX JOSE SOARES MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1005140-07.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ALEX JOSE SOARES MORAES Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS em 

face de ALEX JOSE SOARES MORAES. A inicial narra que o autor 

celebrou com o réu contrato de empréstimo com garantia fiduciária, tendo 

por objeto o seguinte bem: “marca RENAULT, modelo LOGAN EXP 16 HP, 

chassi n.º 93YLSR76HDJ713026, ano de fabricação 2013 e modelo 2013, 

cor CINZA, placa OBQ8367, renavam 00540249602.” Informou ainda na 

inicial que o débito atualizado da dívida, para fins de purgação de mora, 

importava na época à monta de R$23.163,51 (vinte e três mil cento e 

sessenta e três reais e cinquenta e um centavos). Em razão do exposto, 

requereu a busca e apreensão do bem, além da consolidação da 

propriedade em seu favor. Com a inicial, vieram documentos. A liminar foi 

deferida no id. 9680730. O veículo foi apreendido e o réu citado (id. 

10171080 - Pág. 1). O requerido então compareceu ao processo com a 

finalidade de contestar (id. 10458289). Na oportunidade, aduziu ter 

passado por dificuldades financeiras e em razão disto teria realizado a 

transferência de posse do bem à terceiro, o qual teria ficado responsável 

pelo pagamento do financiamento. Contudo, este terceiro, também 

passando por dificuldades financeiras, não conseguiu realizar os 

pagamentos do financiamento. Em razão disto, requereu a designação de 

audiência de conciliação; suscitou a necessidade de transferência do 

contrato de financiamento ao terceiro adquirente da posse; bem como 

requereu lhe fosse franqueada a possibilidade de pagar o débito vencido 

para fins de reaver a posse do bem. Ainda teceu considerações jurídicas 

no tocante ao que chamou de “inconstitucionalidade do vencimento integral 

da dívida vincenda”. Enfim, após tecer suas considerações de fato e de 

direito, requereu o quanto segue: “1) Seja acolhido o pedido de purgação 

da mora, correspondente às parcelas vencidas a serem consignadas em 

Juízo, no valor de 4.196,27 (quatro mil cento e noventa e seis reais e vinte 

e sete centavos), somando este valor com a aplicação de juros e demais 

encargos moratórios legais, declarando-se NULA DE PLENO DIREITO 

qualquer cláusula contratual em sentido contrário, de modo a garantir a 

plena defesa do consumidor em Juízo, em inteligência ao artigo 5º, XXXII, 

da Constituição Federal, c/c artigo 51 e 53, do Código de Defesa do 

Consumidor; 2) A concessão da justiça gratuita, por ser o Requerido 

carente na forma da lei, computando-se o prazo em dobro em todos os 

atos a serem praticados, por ser assistido pela Defensoria Pública do 

Estado (186 do CPC); 3) Acolhido o pedido de purgação da mora, seja 

revogada a liminar de busca e apreensão consignado sobre o bem, livre 

de ônus, julgando-se IMPROCEDENTE o pedido cautelar, nos termos do 

artigo 39 e 51, ambos do Código de Defesa Consumidor; 4) Seja designada 

audiência de conciliação, nos moldes do artigo 334 do CPC, caso não 

aceita a proposta, para tentativa de negociação da dívida do requerido, 

apoiando tal acordo em firmes critérios de equidade.” Com a contestação, 

vieram documentos – notadamente o termo de acordo extrajudicial (id. 

10458355) onde entabulou com o terceiro Odair Garcia da Silva a cessão 

de seus direitos sobre o veículo objeto desta ação. Já o autor, apresentou 

impugnação no id. 11045670 através da qual refutou toda a tese ventilada 

na contestação, requerendo ao final o imediato julgamento do processo, 

com a consequente declaração de consolidação da posse do bem nas 

mãos do autor. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Cuida-se 
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de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS em face de ALEX JOSE SOARES MORAES. Em suma, 

cuida-se de ação de busca e apreensão fundamentada no Dec. 911/69, 

em que a autora requer a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 

para fins de resolução do contrato entabulado entre as partes. O 

requerido em sua defesa, requereu a purgação da mora mediante o 

pagamento da dívida vencida, refutando a necessidade do pagamento da 

integralidade das parcelas vincendas. Pois bem. No tocante ao 

requerimento de purgação da mora mediante o pagamento de tão somente 

as parcelas vencidas, reputo inviável a pretensão. Isso, porque, em 

recentemente decisão o Superior Tribunal de Justiça apreciando o caso à 

luz da teoria do adimplemento substancial, acabou por rejeitá-la [a teoria], 

fazendo a interpretação segundo a qual a purgação da mora compreende 

o pagamento da dívida vencida e vincenda, independente da extensão da 

mora. Segue a emenda do acórdão, o qual adoto como razão de decidir: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO 

INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 

48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO 

PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO 

EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. 

ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS 

DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO 

DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS 

VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, 

CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB 

O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 

3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA 

JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E 

EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM 

A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA 

DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR 

FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS 

CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA 

GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 

1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, 

em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam 

móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se 

afi-gurando possível no caso em que o regramento específico apresentar 

lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às 

especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, 

introduzido pela Lei n. 10931/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 

não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão 

em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é 

expresso em exigir a quitação integral do débito como condição 

imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. 

Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de 

ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que 

pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que 

quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo 

incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na 

hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso — 

desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão 

considerável —, quando a lei especial de regência expressamente 

condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao 

pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa 

desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à 

questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da 

própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do 

julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da 

controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é 

condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da 

execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida 

pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, 

as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados 

pelo credor fiduciário na inicial. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação 

de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele 

conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota 

absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, 

extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, 

para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, 

diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de 

proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só 

então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial 

que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse 

mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se 

desfeito). 4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo 

precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de 

inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim 

é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, 

quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende 

extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com 

o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na 

medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o 

devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas 

contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da 

propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como 

consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever 

contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo 

nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, 

ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 

4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual 

estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até 

algumas parcelas por ele reputadas ínfimas — mas certamente de 

expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente 

a sua obrigação —, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu 

dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta 

ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade 

fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar 

a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um 

incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido 

propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - 

de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, 

a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A 

propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir 

segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao 

desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação 

deturpada da teoria do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial 

provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.622.555 - MG 

(2015/0279732-8). Relatoria do Ministro Marco Buzzi. Julgamento ocorrido 

no dia 22.02.2017). (g.n.). Ademais, em sede de julgamento de recurso 

especial representativo de controvérsia REsp n.1.418.593-MS, citado no 

acórdão acima, consolidou-se o entendimento nos seguintes termos: 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido Em suma, a legislação de regência pretendeu 

garantir ao credor da referida modalidade contratual um modo de 

resolução contratual diferido, de sorte que a ação em comento tem por 

escopo garantir o cumprimento pleno do contrato de financiamento. 

Partindo deste prisma, e amparando-me ao entendimento do STJ, não há 

que se relativizar a pretensão deduzida na inicial sob qualquer hipótese, 

mormente diante do preenchimento dos requisitos do Decreto 911/69 e 

pela manifesta indisposição do autor em transacionar, razão pela qual não 

há como se deferir a purgação da mora mediante o pagamento apenas 

das parcelas vencidas. Pela mesma razão jurídica, não há que se falar em 

inconstitucionalidade à exigência do adimplemento integral do contrato. 

Prosseguindo, quanto ao valor atribuído à causa (R$23.163,51), não há 

que se fazer reparos, porquanto a mesma representou a totalidade da 

dívida para fins de purgação da mora ao tempo da inicial (art. 292, I do 

CPC). No tocante a pretensão de que seja realizada a tentativa de 
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conciliação, bem como a proposta de transferência do contrato à terceiro 

diverso da relação contratual, a réplica à contestação, por si só, é 

suficiente para repelir os pedidos, porquanto, não há instrumento legal 

para impor ao credor fiduciário a obrigação de transacionar ou até de 

estabelecer relação contratual com terceiro (como propunha o réu em sua 

contestação). Afinal, há a garantia constitucional de que à ninguém será 

imposta a obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei (art. 5°, II da CF/88). Por fim, considerando que o autor 

cumpriu os requisitos do Dec. 911/69 (art. 3°, caput) à busca e apreensão 

do veículo, quais sejam: a) Juntada do contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, objeto da ação (id. 9672665); e b) comprovou a 

constituição em mora do devedor mediante a notificação encaminhada no 

endereço do devedor informado no contrato (id. 9672681 - Pág. 2); e c) 

apresentou planilha do cálculo atualizado da dívida (id. 9672693 - Pág. 1). 

Aliando-se ao fato de que o devedor não purgou a mora no prazo de cinco 

dias após a apreensão do bem deve-se concluir então pela procedência 

da ação de busca e apreensão, rejeitando-se os pedidos da contestação. 

É como decido! Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, e declaro rescindido o 

contrato firmado entre as partes e, com fulcro no art. 66 da Lei 4.728/65 

com redação dada pelo Decreto Lei 911/69, consolido nas mãos do 

Requerente o domínio e a posse plena e exclusiva, já concedida na liminar 

sobre o veículo “marca RENAULT, modelo LOGAN EXP 16 HP, chassi n.º 

93YLSR76HDJ713026, ano de fabricação 2013 e modelo 2013, cor CINZA, 

placa OBQ8367, renavam 00540249602.” Faculto a venda pelo 

Requerente nos termos do Decreto Lei 911/69. Condeno a Requerida ao 

pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 

da causa, bem como nas custas e despesas processuais. P. R. I. 

Decorrido o prazo recursal, aguarde-se o implemento do cumprimento de 

sentença pela parte interessada no prazo de 30 dias. Decorrido o prazo e 

nada sendo solicitado, arquive-se. Cáceres/MT., 19 de Janeiro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007242-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA LEANDRO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1007242-02.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A REQUERIDO: JOAO BATISTA 

LEANDRO DE SOUZA Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por BANCO RCI BRASIL 

S/A representado pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face de 

JOÃO BATISTA LEANDRO DE SOUZA. Conforme manifestação do patrono 

do Autor, o mesmo enseja pela desistência da ação, apresentado no (ID 

11039097). Frise-se que até o momento não houve a citação do requerido, 

cuja Certidão do Sr. Oficial de Justiça atesta que o Requerido apresentou 

o comprovante de pagamento do débito (ID 11175168). A respeito da 

desistência da ação se faz necessário conhecer o entendimento 

jurisprudencial do Tribunal de Mato Grosso, qual seja: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – 

DESISTÊNCIA DO PROCESSO ANTES DA CITAÇÃO OU COMPARECIMENTO 

ESPONTÂNEO DO RÉU – HOMOLOGAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA 

RESISTÊNCIA DO RÉU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

1. O art. 485, §4º, do CPC/2015, dispõe que, “oferecida a contestação, o 

autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”, ou seja, 

antes da apresentação da contestação, a desistência e consequente 

extinção do processo fica a critério exclusivo do autor, 

independentemente de quão veemente seja a resistência do réu. (Ap 

22021/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 30/10/2017). Sendo 

assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e nos termos do art. 485, 

VIII do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas já recolhida. P. R. I. Arquive-se 

independente do trânsito em julgado Cáceres-MT, 19 de janeiro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002151-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OESIO NUNES DOS SANTOS (EMBARGANTE)

WELLINGTON NUNES DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1002151-28.2017.8.11.0006 

EMBARGANTE: WELLINGTON NUNES DOS SANTOS, OESIO NUNES DOS 

SANTOS EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE MT Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO 

ajuizada por WELLINGTON NUNES DOS SANTOS e OESIO NUNES DOS 

SANTOS em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE 

MT. As partes noticiaram a composição no id. 11075911. Assim sendo, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes para que sobre ele recaiam 

os jurídicos e legais efeitos. Portanto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, III, alínea b do Código de 

Processo Civil. Honorários na forma convencionada. Na eventualidade de 

custas pendentes, intime-se a parte EMBARGANTE para pagamento no 

prazo de 15 dias. Em seguida, após as anotações e comunicações 

eventuais, arquive-se. P. R. I. Cáceres/MT., 19 de Janeiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002906-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OESIO NUNES DOS SANTOS (EXECUTADO)

LAZARA EUDALIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

WELLINGTON NUNES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1002906-86.2016.8.11.0006 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: WELLINGTON NUNES DOS SANTOS, OESIO NUNES DOS 

SANTOS, LAZARA EUDALIA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – 

SICREDI MT em face WELLINGTON NUNES DOS SANTOS, OESIO NUNES 

DOS SANTOS e LÁZARA EUDÁLIA DOS SANTOS. No id. 11067490 as 

partes informaram a composição de acordo. Segundo os termos do 

acordo: - os DEVEDORES deram-se por citados da execução; - os 

DEVEDORES confessam dever à CREDORA a importância líquida, certa e 

exigível de R$97.214,97 (noventa e sete mil duzentos e quatorze reais e 

noventa e sete centavos) decorrente do inadimplemento dos contratos de 

n. B51130579-4 e B51131653-2, objetos da presente ação, atualizados 

até o dia 27.11.2017. - A CREDORA, aceitou receber sem o atributo de 

“novação de dívida” a título de liquidação dos contratos, a importância de 

R$55.000,00, sendo que do valor total, R$5.000,00 corresponderiam aos 

honorários advocatícios. - Ficou ainda entabulado que o valor do acordo 

deveria ser pago até o dia 01.12.2017. Houveram ainda outras 

disposições gerais acerca do acordo, os quais podem ser verificados no 

bojo da minuta de acordo (id. 11067490). Ao final, as partes solicitaram a 

homologação o acordo. Pois bem. Da leitura do acordo não se verifica 

qualquer circunstância aparente que obste a possibilidade de sua 

homologação. Assim sendo, passo a homologá-lo: Ante o exposto 

HOMOLOGO O ACORDO para que sobre ele recaiam os jurídicos e legais 

efeitos. Honorários e custas, na forma convencionada. Fica credor 

intimado a informar se houve a quitação do valor transacionado. Para 

tanto, anoto o prazo de cinco dias. P. R. I. Após a manifestação do autor, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 19 de Janeiro de 2018 Ricardo Alexandre 
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Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002148-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA EUDALIA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1002148-73.2017.8.11.0006 

EMBARGANTE: LAZARA EUDALIA DOS SANTOS EMBARGADO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Vistos etc. 

Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizada por LÁZARA EUDÁLIA 

DOS SANTOS em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – 

SICREDI SUDOESTE MT. As partes noticiaram a composição no id. 

11074717. Assim sendo, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes 

para que sobre ele recaiam os jurídicos e legais efeitos. Portanto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 

485, III, alínea b do Código de Processo Civil. Honorários na forma 

convencionada. Na eventualidade de custas pendentes, intime-se a 

EMBARGANTE para pagamento no prazo de 15 dias. Em seguida, após as 

anotações e comunicações eventuais, arquive-se. P. R. I. Cáceres/MT., 19 

de Janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001895-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TUIUIU LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO/EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Numero do Processo: 

1001895-22.2016.8.11.0006 REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT REQUERIDO: AUTO POSTO TUIUIU 

LTDA Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

AUTO POSTO TUIUIU LTDA– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sob o 

argumento de omissão na sentença. Segundo as razões do embargante 

(id. 11175925), a sentença teria sido contraditória/omissa em relação a 

realidade processual. É que segundo o EMBARGANTE, o mesmo não 

manifestou-se no curso do processo, uma vez que a intimação realizada 

para tal fim não teria sido publicada no DJE, razão da qual decorreria o seu 

silêncio no processo. Não obstante, quanto a matéria de fundo ventilada 

no incidente, o EMBARGANTE aderiu na íntegra ao pedido de retificação 

da dívida formulada na impugnação. Pois bem. O Código de Processo Civil 

estabelece a possibilidade de cabimento dos Embargos de Declaração. In 

verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Comentando o 

dispositivo legal, esclarece a doutrina de Daniel Amorim Assumpção 

Neves, que: Os incisos do art. 1.022 do Novo CPC consagram quatro 

espécies de vícios passíveis de correção por meio dos embargos de 

declaração: obscuridade e contradição (art. 1.022, I, do Novo CPC), 

omissão (art. 1.022, II, do Novo CPC) e erro material (art. 1.022, III, do Novo 

CPC). A dúvida não faz parte dos vícios descritos pelo diploma 

processual, o que deve ser elogiado, visto que não é propriamente um 

vício da decisão, mas um estado subjetivo de incerteza de quem não 

consegue compreendê-la. Caso a incompreensão seja derivada de uma 

obscuridade ou contradição, é natural o cabimento dos embargos de 

declaração, mas em razão desses vícios, e não do estado subjetivo de 

incerteza do leitor da decisão. (NOVO CPC COMENTADO. Editora 

JUSPODIVM: 2016. Página 1.714). Conforme se nota, a finalidade dos 

Embargos de Declaração permanece a mesma no atual diploma processual 

(se comparado com o texto processual anterior), sendo certo que a 

modificação da decisão objurgada pode resultar do aludido instrumento 

processual, apenas e tão somente acaso o suprimento de qualquer dos 

vícios indicados (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) 

resulte em nova convicção acerca dos fatos. Mas não se deve admitir a 

modificação do julgado/convicção do Juízo mediante mero reexame do 

contexto fático-probatório dos autos. Dito isto, passo a análise da matéria 

ventilada por meio dos embargos. Os embargos merecem acolhimento! 

Tornou-se obrigatória a publicação das intimações no DIÁRIO DA JUSTIÇA 

ELETRÔNICO a partir da publicação da Portaria n° 161/2017 que 

regulamentou o tema. Ocorre que a intimação alusiva ao id. 4602148 - Pág. 

1 de fato foi levada à efeito pelo meio eletrônico, conforme pode-se aferir 

da consulta na aba “expedientes” contida na plataforma digital PJE. Dito 

isto, não há que se falar silêncio da empresa RECUPERANDA nos autos da 

ação incidental, porquanto, nula a sua intimação no modo em que levado à 

efeito. Por outro lado, atento ao princípio da instrumentalidade das formas, 

segundo o qual o formalismo exacerbado deve ser desprezado em prol da 

celeridade processual desde que inexista qualquer prejuízo às partes, 

torna-se desnecessária a declaração de nulidade da sentença para se 

reoportunizar a manifestação à empresa RECUPERANDA. Isto porque, 

ainda em sede de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO a mesma apresentou 

sua manifestação no tocante à impugnação, aduzindo aderir por completo 

à pretensão deduzida na inicial. Senão, vejamos o trecho da manifestação: 

“A Cooperativa de crédito Sicredi impugna o valor apresentado pela 

empresa recuperanda em sua lista de credores, que foi no valor inicial de 

R$ 947.093,00 (novecentos e quarenta e sete mil e noventa e três reais). 

A recuperanda aproveita os Embargos apresentado, para se manifestar, 

de que em nada obsta, pelo valor que foi apresentado pela credora, e que 

ficou no montante de R$ 989.512,73 (novecentos e oitenta e nove mil, 

quinhentos e doze reais e setenta e três centavos), devendo o mesmo ser 

habilitado na Recuperação Judicial do Auto Posto Tuiuiu.” Com efeito, os 

presentes embargos deverão ser providos para reconhecer o equívoco 

no relatório da sentença quando noticiou a inércia da empresa 

recuperanda, eis que a mesma não foi intimada pelo Diário da Justiça 

Eletrônico, conforme ditames da Portaria 161/2017-TJMT pelo que não se 

deve imputá-la inércia. Não obstante, considerando que a recuperanda 

aderiu ao pedido de retificação do valor anotado na recuperação como 

devido à IMPUGNANTE ao tempo em que apresentou os aclaratórios, não 

há que se falar em efeito modificativo na sentença. É como decido! Ante o 

exposto, reconheço a omissão da sentença e em razão disto ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de que: a) seja declarada a 

inexistência formal de intimação da recuperanda no curso do incidente, 

vez que não foi intimada via DJE, pelo que não há que se falar inércia da 

mesma; b) seja mantida a sentença – sem a produção de efeito 

modificativo – porquanto o reconhecimento havido no item anterior não 

altera a convicção deste Juízo, mormente por ter a empresa recuperanda 

aderido à pretensão de retificação do crédito anotado na recuperação. P. 

R. I. Decorrido o prazo recursal, cumpra-se a sentença na íntegra. Após, 

arquive-se. Cáceres/MT, 19 de Janeiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007038-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CAROLINE DA ROCHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1007038-55.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: PAULA CAROLINE DA ROCHA SILVA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO CÍVEL 
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ajuizada por PAULA CAROLINE DA ROCHA SILVA em face de YMPACTUS 

COMERCIAL S/A. No primeiro despacho o Juízo determinou ao autor que 

promovesse a emenda da inicial de modo que fosse demonstrada a 

alegada hipossuficiência econômica. Contudo, intimado o autor deixou 

transcorrer o prazo sem emendar a inicial (id. 11308981). É a síntese. 

Decido. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 321 que: Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Como consequência da inobservância 

do prazo anotado para a emenda da inicial, preceitua o mesmo códex que 

o Juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). Da 

leitura do processo, observo que decorreu o prazo para a emenda da 

inicial sem que o autor adotasse qualquer postura no feito. Com efeito, 

considerando que o autor mesmo intimado para emendar a inicial, nada 

manifestou neste feito no sentido de suprir ou justificar a falta apontada, 

deverá a inicial ser indeferida. É como decido! Ante o exposto, nos termos 

do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo único, todos do Código de Processo 

Civil, INDEFIRO A INICIAL e via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se. Cáceres/MT., 19 de Janeiro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007148-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DAMIAO CARDOZO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Outros Interessados:

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1007148-54.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: PEDRO DAMIAO CARDOZO FILHO EXECUTADO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. HOMOLOGO o pedido de desistência (id. 

10893137) para que sobre ele recaiam os jurídicos e legais efeitos. Sendo 

assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na 

forma do art. 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem custas, pois não 

recebida a inicial. P. R. I. Cáceres/MT., 19 de Janeiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001303-75.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ANTONIO MARTINEZ BONIN (EXECUTADO)

F. N. DOS S. MARTINEZ - ME (EXECUTADO)

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ (EXECUTADO)

MAXILEIA FERREIRA DE LAET (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA LIMA E CASTRO OAB - MG155459 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1001303-75.2016.8.11.0006 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: F. N. DOS S. 

MARTINEZ - ME, FERNANDO ANTONIO MARTINEZ BONIN, FERNANDO NEI 

DOS SANTOS MARTINEZ, MAXILEIA FERREIRA DE LAET Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. 

em face de F.N.DOS SANTOS MARTINEZ-ME e outros. HOMOLOGO o 

acordo entabulado pelas partes (id. 11002939) para que sobre ele recaiam 

os jurídicos e legais efeitos. Assim sendo, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

DE EXECUÇÃO na forma do art. 485, III, alínea b c.c 924, III, ambos do 

Código de Processo Civil. Honorários na forma convencionada. Na 

eventualidade de custas pendentes, intime-se os executados para 

pagamento no prazo de 15 dias. Em seguida, após as anotações e 

comunicações eventuais, arquive-se. P. R. I. Cáceres/MT., 19 de Janeiro 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003707-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MACHADO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUSANNE MARIA LIMA CASTRILLON (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1003707-65.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: MARLENE MACHADO DA SILVA REQUERIDO: SUSANNE 

MARIA LIMA CASTRILLON Vistos etc. Cuida-se de incidente em que se 

postulou a HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. No id. 

10851111 - Pág. 1 o acordo foi devidamente homologado e o processo 

extinto. Ocorre que sobreveio novo requerimento, aduzindo que as partes 

transacionaram sobre nova data para pagamento das obrigações, qual 

seja, sempre ao dia 10 de cada mês até 10.03.2018 (id. 11335984). Assim 

sendo, por estarem as partes de acordo com a alteração da data de 

vencimento dos pagamentos, HOMOLOGO a alteração para que sobre ela 

recaiam os jurídicos e legais efeitos. Nada mais a apreciar, retorne o 

processo ao arquivo. P. R. I. Cáceres/MT., 19 de Janeiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003238-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON CESAR MOREIRA SOARES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1003238-19.2017.8.11.0006 

AUTOR: MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA RÉU: AIRTON CESAR 

MOREIRA SOARES Vistos, etc... Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada 

por MARIA APARECIDA OLIVEIRA em face de AIRTON CESAR MOREIRA 

SOARES. Eis a sinopse fática: “A demandante é credora do demandado 

pela importância líquida de R$1.159,00 (um mil, cento e cinquenta e nove 

reais) representado pelo cheque, nº AA 000050, Banco Itaú, agência 

Cáceres – MT (0527), conta corrente nº 24166-5, no valor de R$ 1.159,00, 

emitido em 29 de maio de 2014, em anexo. Ao tempo da emissão do 

cheque aludido, a demandante concedeu, a pedido do demandado, um 

prazo de tolerância para depósito ou saque, tendo ajustado prazo para os 

dias 05/08/2014, época em que foi depositado e devolvido por 

insuficiência de fundo conforme demonstra o verso do referido título. A 

demandante tentou de todas as formas receber o crédito que lhe é devido 

sem sucesso, haja vista que o demandado, por seu sócio administrador, 

só vem procrastinando honrar o compromisso sem definir uma data de 

pagamento. O crédito atualizado, até a presente data, importa em R$ 

1.950,38 (um mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos) 

conforme demonstra a planilha anexa, que integra esta petição para todos 

os efeitos legais como um todo indivisível.” Ao final, após tecer suas 

considerações de fato e de direito, requereu o julgamento de procedência 

da inicial, a fim de que fosse constituído o título executivo no importe de 

R$1.950,38 (hum mil novecentos e cinquenta reais e trinta e oito 

centavos). Com a inicial (id. 7267806) vieram documentos. No id. 8738860 

foi deferido provisoriamente a justiça gratuita, bem como foi determinado o 

processamento da inicial com a citação e intimação do requerido para 

pagamento da dívida. O réu foi citado no id. 9413607. Já no id. 10573023 

foi certificado o decurso do prazo sem que o réu tenha efetuado o 

pagamento da dívida ou formulado defesa. Já no id. 10947317 a autora 

requereu o julgamento do processo com a constituição da dívida em título 

executivo. É o relatório. Decido. A requerente pleiteia nos autos o 

pagamento de dívida contraída pelo requerido, haja vista o inadimplemento 

do mesmo. Passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no 

art. 355, inciso II do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), bem 

como, no art. 701, §2º do mesmo Códex por estar o pedido inicial 

respaldado em início de prova, e o requerido não embargou. 

Prefacialmente decreto a revelia do requerido, já que não apresentou 
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embargos monitórios. E, sendo revel, faz-se necessário a aplicação dos 

efeitos do art. 344 do CPC. Além de aplicar os efeitos da revelia, a petição 

inicial esta respaldada em prova cabal da existência da obrigação pelo 

requerido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 700, dispõe que: “Art. 

700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com 

base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir 

do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de 

coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento 

de obrigação de fazer ou de não fazer.” A prova escrita cogitada pelo 

artigo acima é aquela que conduz à dedução de que efetivamente houve 

uma relação jurídica entre as partes e que desta relação originou uma 

obrigação de pagar certa quantia em dinheiro ou de entregar determinada 

coisa. Na lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: “Quando se 

exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, 

não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, 

como se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita 

necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do 

direito alegado em juízo. Em suma: o cabimento da ação monitória depende 

de prova escrita que sustente o crédito – isto é, de prova que, sem 

necessitar demonstrar o fato constitutivo, mereça fé em relação à sua 

autenticidade e eficácia probatória – e que não constitua título executivo.” 

(Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo – 4ª Edição Revista, 

Atualizada e Ampliada – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 – 

Pg.950). No caso dos autos, a inicial foi instruída com prova escrita, 

notadamente o cheque emitido pelo devedor o qual foi devolvido por 

insuficiência de fundos (id. 7268215). Não obstante, assegurado o 

exercício do contraditório em cuja oportunidade o réu poderia contrapor-se 

à cobrança, quedou-se inerte. Assim, entendo que os documentos 

registram a existência de um crédito em favor da requerente e devido pelo 

requerido. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I e 701, §1º, 

ambos do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), JULGO 

PROCEDENTE a ação monitória ajuizada por MARIA APARECIDA OLIVEIRA 

em face de AIRTON CESAR MOREIRA SOARES, e, como consequência 

CONSTITUO, de pleno direito, em título executivo judicial, CONVERTENDO o 

mandado inicial em mandado executivo e CONDENANDO o requerido a 

pagar ao requerente a importância de R$ 1.950,38 (Hum mil novecentos e 

cinquenta reais e trinta e oito centavos) que deverá ser atualizado 

monetariamente pelo índice do INPC e juros de mora de 1 % ao mês, nos 

termos do artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do Código 

Tributário Nacional, a partir do último cálculo. Condeno o Requerido ao 

pagamento das custas, despesas processais e honorários advocatícios, 

este arbitrado em em 10% (cinco) por cento sobre o valor da condenação. 

Após o decurso do prazo recursal, intime-se a parte autora para que 

apresente o demonstrativo atualizado da dívida e intime o requerido para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

incidência da multa de 10% (dez) por cento e, também, de honorários de 

advogado de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código 

de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015). Cumpra-se. Cáceres/MT., 19 de 

Janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004509-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERINALDO DE OLIVEIRA SANTANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1004509-63.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ERINALDO DE OLIVEIRA SANTANA Vistos, etc. BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS ingressou com a presente busca e apreensão com 

supedâneo no Decreto-Lei nº911/69 em desfavor de ERINALDO DE 

OLIVEIRA SANTANA, tendo por objeto um veículo de marca CHEVROLET, 

modelo PRISMA ECONO/FLEX LT 1.4 VHC-E 8V A/G 4P, ano fabricação 

2012, chassi 9BGRP69X0CG329677, placa OAT1901, cor BRANCA e 

Renavam nº 455322961. Requereu, liminarmente, a busca e apreensão do 

veículo. Sobreveio decisão de id. 9128537 concedendo liminarmente a 

busca e apreensão do veículo. Cumprido o mandado (id. 9514684), 

procedeu-se a citação do réu, que apresentou embargos à execução (id. 

9879831). Intimado (id. 10752406) o autor se manifestou no id. 10962592. 

É o relatório. Decido. Primeiramente, passo a análise dos embargos à 

execução, os quais foram opostos dentro dos autos principais. De logo, 

tenho como praticável a decisão antecipada do mérito, nos termos do art. 

355, inciso I, do CPC, porquanto a questão posta em juízo prescinde da 

produção de outras provas, revelando-se suficiente a documental 

existente nos autos. Cuida-se de ação de busca e apreensão de veículo 

alienado fiduciariamente, formulado em face da mora do devedor, o qual 

apresentou embargos à execução como meio de defesa. Primeiramente, 

verifico que após citada, o Requerido apresentou como defesa embargos 

à execução. Pois bem, in casu, observo que a via eleita pelo devedor para 

se opor a ação de busca e apreensão é nitidamente imprópria ao fim 

colimado. Os embargos á Execução, como já explicitamente indicado pela 

própria nomenclatura, são cabíveis contra processo de execução, 

conforme preconiza o art. 914 do CPC, in litteris: “Art. 914. O executado, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 

execução por meio de embargos.”. De outro lado, a defesa a ser manejada 

pelo devedor em ação de busca e apreensão é a contestação (art.3º, §3º 

do Dec/Lei 911/69), podendo optar, ainda, pela purgação da mora para 

reaver o veículo, se for de seu interesse (art.3º, §2º Dec/Lei 911/69). 

Portanto, evidenciada a inadequação dos embargos à execução para 

combater ação de busca e apreensão, a REJEIÇÃO dos embargos é 

medida que se impõe. Ante o exposto, com supedâneo na motivação 

supra e demais normas atinentes à matéria, REJEITO os embargos 

apresentados no id. 9879831. Mesmo que recebida a defesa pelo princípio 

da instrumentalidade das formas, os questionamentos apresentados pela 

Demanda não demonstram ilegalidade ou irregularidade nos cálculos 

apresentados pelo Autor. Percebe-se que os cálculos estão em 

consonância com o contrato, inclusive no demonstrativo foi efetuado o 

abatimento proporcional dos juros em relação às parcelas vincendas. 

Inexistindo impugnação específica, e ainda que os argumentos 

apresentados não discutem a validade do contrato e/ou demonstram 

abusividade dos juros remuneratórios, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que a prova documental acostada nos autos é suficiente para 

julgamento do mérito. Pelos documentos trazidos aos autos pelo 

Requerente, restaram provadas: 1- a existência de contrato de abertura 

de crédito (id. 9124691) com cláusula de alienação fiduciária, tendo por 

objeto um veículo da marca CHEVROLET, modelo PRISMA ECONO/FLEX LT 

1.4 VHC-E 8V A/G 4P, ano fabricação 2012, chassi 

9BGRP69X0CG329677, placa OAT1901, cor BRANCA e Renavam nº 

455322961. 2- o inadimplemento e a constituição em mora (id. 9124691). O 

princípio fundamental do direito contratual é o pacta sunt servanda, só 

derrogado diante de condições extraordinárias como caso fortuito ou 

força maior, sendo ônus do Réu a comprovação de situações excludentes 

de sua obrigação. Não apresentadas estas e comprovado o 

inadimplemento do compromisso contratual, impõe-se o deferimento da 

pretensão exordial, vez que a posse do bem passa a pertencer a quem 

não tem justo título. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial e declaro 

rescindido o contrato firmado entre as partes e, com fulcro no art. 66 da 

Lei 4.728/65 com redação dada pelo Decreto Lei 911/69, consolido nas 

mãos do Requerente o domínio e a posse plena e exclusiva, já concedida 

na liminar, sobre o veículo da marca CHEVROLET, modelo PRISMA 

ECONO/FLEX LT 1.4 VHC-E 8V A/G 4P, ano fabricação 2012, chassi 

9BGRP69X0CG329677, placa OAT1901, cor BRANCA e Renavam nº 

455322961. Faculto a venda pelo Requerente nos termos do Decreto Lei 

911/69. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor da causa, bem como nas custas e 

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

Intimem-se. Cáceres, 19 de janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006546-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THELL DE ARRUDA GARCIA (REQUERIDO)
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REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: THELL DE ARRUDA 

GARCIA Vistos, etc... Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

ajuizada por OMNI FINANCEIRA S/A, em face de THELL DE ARRUDA 

GARCIA devidamente qualificados nos autos, pelas razões elencadas na 

exordial. Tramitando regularmente o feito, a parte autora requereu a 

desistência da ação com a consequente extinção do feito. Diante da 

circunstância, verifico a hipótese de extinção do processo sem resolução 

do mérito, sendo desnecessária a manifestação da parte Requerida (Art. 

485, §4º, CPC). Ante o exposto, homologo o pedido de desistência e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma 

do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de 

desbloqueio do veículo via RENAJUD, bem como a exclusão de possíveis 

anotações nos sistemas de proteção ao crédito em nome do requerido, 

tendo em vista que não partiu deste Juízo este comando, sendo de 

incumbência da parte autora realizar as referidas diligências. Custas já 

recolhidas. Intime-se. Cumpra – se. Cáceres, 19 de janeiro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005142-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA FIM DE ALMEIDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1005142-74.2017.8.11.0006 

AUTOR: NELSON RIBEIRO RÉU: KARINA FIM DE ALMEIDA Vistos, etc. 

Cuida-se AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com fundamento no decreto/lei 

911/69 proposta por NELSON RIBEIRO em desfavor de KARINA FIM DE 

ALMEIDA. Tramitando regularmente o feito, as partes noticiaram a 

composição de acordo (id.11083611). Analisando os termos e condições 

do referido acordo, não vislumbro qualquer vício impeditivo da sua 

homologação. Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo 

entabulado entre as partes para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos e DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 487, III, 

alínea b, do Código de Processo Civil. Custas já recolhidas. Considerando 

a renúncia ao prazo recursal, arquivem-se os autos. Cáceres, 19 de 

janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007316-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR CARLOS ESTEVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1007316-56.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

OSMAR CARLOS ESTEVES Vistos etc. HOMOLOGO o pedido de 

DESISTÊNCIA formulado no id. 11045230 para que sobre ele recaiam os 

jurídicos e legais efeitos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, VIII do Código de 

Processo Civil. P. R. I. Sem custas, por não ter sido processada a 

demanda. Arquive-se independente de trânsito em julgado. Cáceres/MT., 

19 de Dezembro de 2017 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 169257 Nr: 5630-51.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA SCHIMIDT, DANIEL HENRIQUE AZEVEDO 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SATURNINO VITÓRIO DA SILVA, 

ANATTE SIQUEIRA DA SILVA, GIRLENE VITORIA DA SILVA, ALCIONE 

VITORIA DA SILVA MORO, LUCIENE VITORIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Manifeste a parte Autora sobre o resultado da diligência de fls. 190, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 48587 Nr: 5780-47.2005.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISSIMA SANTA LUIZA DA SILVA, EURIPEDES GOMES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA PROGRESSO LTDA., 

RENATO ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI ALMEIDA GONÇALVES 

- OAB:9174 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Reitere o ofício de fls. 131, com às advertências legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 3781 Nr: 119-73.1994.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MAURO MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT, CLEITON TUBINO SILVA - OAB:5239-MT

 Vistos em correição.

Aguarde-se:

(x) Decurso de prazo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 8221 Nr: 439-84.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON NONATO DE LIMA, JOÃO THIAGO DE 

OLIVEIRA, OLINDA LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUÉRIKA MAIA DE PAULA 

CARVALHO - OAB:6.514 MT

 Vistos em correição.

Aguarde-se:

(x) Decurso de prazo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 153579 Nr: 890-84.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO FANAYA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GENIVAL LIMA, INDIANA 

SEGUROS S/A, SONIA MARIA SOARES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:, EDGARD PEREIRA VENERANDA - OAB:30629

 Vistos em correição.

Reitere ofício de fls. 263.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 191567 Nr: 9283-27.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO, EVA LOPES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO CARAMUJO LTDA, MIRKO FRANK 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA MARIA LIMA PEREIRA 

- OAB:22212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSÉRGIO ROJAS 

PIOVESAN - OAB:4848 MT

 Vistos em correição.

Reoportunizo ao Estado de Mato Grosso manifestar, no prazo de dez dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 12401 Nr: 2003-30.2000.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE RENATA DA ROSA REDEZ, FLAVIO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NESTOR JOSÉ DA SILVA FILHO, 

FERNANDA GRASSANI SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, ATILA SILVA GATTASS - OAB:2308/MT, JOSÉ RENATO DE 

OLIVEIRA SILVA - OAB:6557, LUIS CARNEIRO JUNIOR - OAB:12382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6557, SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS - OAB:15753/MT

 Vistos em correição.

Aguarde-se:

(x) Decurso de prazo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 15841 Nr: 1293-73.2001.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA SORTICA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MARQUES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 

7.485, ÉLITON APARECIDO SOUZA DE OLIVEIRA - OAB:8720 OAB/MS, 

GUSTAVO PEIXOTO MACHADO - OAB:7919 OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 Vistos em correição.

Aguarde-se:

(x) Decurso de prazo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 71966 Nr: 9383-60.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MACEDO BERNARDES, ESPOLIO 

DE GENTIL ALCIDES GUSMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO MURILO MUNIZ - 

OAB:MS0012145

 Vistos em correição.

Aguarde-se:

(x) Decurso de prazo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 84865 Nr: 436-46.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANE ALVES, JORDELINO ALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZIR CAMPOS DALBORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7.388/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Vistos em correição.

Aguarde-se:

(x) Decurso de prazo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 145396 Nr: 3439-04.2012.811.0006

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISUL ALIMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ BEZERRA MORON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE LEMOS MACHADO - 

OAB:31.005

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 Vistos em correição.

Aguarde-se:

(x) Decurso de prazo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148093 Nr: 6535-27.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO NUNES RIBEIRO, EDSON FERREIRA RIBEIRO 

FILHO, TIAGO APARECIDO NUNES SIMÃO, VALDECI FERREIRA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉIA PATRÍCIA OLIVEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Vistos em correição.

Aguarde-se:

(x) Decurso de prazo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 172112 Nr: 7863-21.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZENICE DE SOUZA PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A, PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127-A MT

 Vistos em correição.

Aguarde-se:

(x) Decurso de prazo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 189450 Nr: 7896-74.2015.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

 PARTE AUTORA: JANE TEIXEIRA DE BARROS XAVIER, JANSEN XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE OLAVO BORGES MENDES, MARIA 

HELENA CUNHA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA GOMES LAURINDO - 

OAB:OAB 31.142, MARCIA GOMES - OAB:OAB 15.844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÙBLIO EMILIO ROCHA - 

OAB:49139, YVES CÁSSIUS SILVA - OAB:82138

 Vistos em correição.

Aguarde-se:

(x) Decurso de prazo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 84238 Nr: 10679-83.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FAGUNDES SINÊS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA PATRÍCIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10756, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - 

OAB:10705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se o despacho anterior e/ou sentença proferida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 84431 Nr: 13-86.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CLAUDIO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT, FRIEDERICK BRUM VIEIRA GLUGER- ESTAGIARIO - 

OAB:16358-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:211.648 SP

 Vistos em correição.

Cumpra-se o despacho anterior e/ou sentença proferida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 84970 Nr: 517-92.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIANA LAURA ROMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO XAVIER DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

(x) Cumpra-se o despacho anterior e/ou sentença proferida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 85772 Nr: 1324-15.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEI MACIEL DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:MT 6.735, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8.194-A

 Vistos em correição.

Cumpra-se o despacho anterior e/ou sentença proferida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 87105 Nr: 2617-20.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO WALDOMIRO DAN, FRANCIANE 

LARA GARCIA DAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6.189 MT, RENATA MACHADO BORGES CARVALHO - OAB:14079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline França da Silva Santos 

- OAB:18.306, LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - OAB:4060, WAGNER 

LEITE DA COSTA PINTO - OAB:12.829/MT

 Vistos em correição.

Aguarde-se:

(x) Decurso de prazo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 96726 Nr: 1789-87.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA ANTUNES MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se o despacho anterior e/ou sentença proferida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 100171 Nr: 5264-51.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER FANAIA DIAS, LUIZ ROBERTO DELFIM, 

ANTONIO TEODORO FERREIRA MENDES, MITIE KISHI, ANTONIO GARCIA 

OURIVES, JONES ANGELO BISINELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANECLEIA MARTINS XAVIER - 

OAB:39743, RENATO BENVINDO FRATA - OAB:27187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se o despacho anterior e/ou sentença proferida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 101118 Nr: 6213-75.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POUSADA 7 DIAS À TOA AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO HILÁRIO STROHER-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA KLEIM DIAS - 

OAB:14062, NÚBIA FRANCINE LOPES DE ANDRADE - OAB:292300/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 Vistos em correição.

Aguarde-se:

(x) Decurso de prazo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 131204 Nr: 9892-83.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PEIXOTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA GARCIA MECHI 
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CARNEIRO - OAB:9419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO JOSÉ DE AQUINO - 

OAB:9255, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se o despacho anterior e/ou sentença proferida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 137879 Nr: 7293-40.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISELMA VIANA PINTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566, MARCOS 

MOREIRA MARCIEL - OAB:15.392, PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B

 Vistos em correição.

Aguarde-se:

(x) Decurso de prazo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 138222 Nr: 7697-91.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VICTÓRIO BODANESE, JOÃO ALBERTO BODANESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANECLEIA MARTINS XAVIER - 

OAB:39743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se o despacho anterior e/ou sentença proferida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153099 Nr: 344-29.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PARAIA HERRERA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE JASSEK DRUMOND - 

OAB:14315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Certifico que, muito embora a certidão de fl. 142, a sentença de fl. 128 

(devidamente transitada em julgado) é clara ao mencionar que as custas 

serão rateadas entre as partes. Isto posto, nos termos do art. 152, VI, do 

NCPC, impulsionam-se os autos para intimar a parte requerente a efetuar, 

no prazo de 5 dias, o pagamento das custas (R$ 235,38) e taxa (R$ 

66,10), sob pena de protesto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 166013 Nr: 3064-32.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA, MELISSA 

COSTA VIEGAS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6557

 Vistos em correição.

Aguarde-se:

(x) Decurso de prazo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 169617 Nr: 5927-58.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER RIBEIRO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:6835

 Vistos em correição.

Aguarde-se:

(x) Decurso de prazo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 189707 Nr: 8079-45.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR VELOSO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO PIRINETE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16.646 MT, WANTUIL FERNANDES 

JUNIOR - OAB:10705/MT

 Vistos em correição.

Aguarde-se:

(x) Decurso de prazo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 195668 Nr: 843-08.2016.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO RAMSAY TORRES, SUELI FERREIRA 

TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO SALES, LAURA VIANA DA 

CUNHA VIANA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 Vistos em correição.

Aguarde-se:

(x) Decurso de prazo

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 62971 Nr: 542-76.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO MOTA NORONHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento da audiência conciliação/mediação agendada para o dia 

21/3/2018, às 15h30min a realizar-se no CEJUSC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148324 Nr: 6800-29.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GARCIA DE LIMA, ALZIRA LOPES 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 
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SILVA - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento da audiência conciliação/mediação agendada para o dia 

21/3/2018, às 14:00 min a realizar-se no CEJUSC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 39148 Nr: 4432-28.2004.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO DA BACIA DO PRATA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALIVER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulino Albaneze Gomes da 

Silva - OAB:12.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CELSO COSTA - 

OAB:19692/PR

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 100152 Nr: 5244-60.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS FRANCIANE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZÚ VEICULOS, BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, CYNARA PIRAN - OAB:6805/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A MT, VINÍCIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 103225 Nr: 8323-47.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITALIANINHA IND.DE MAQUINAS DE SORVETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA GONZAGA VANINI - 

OAB:, CIBELI SIMÕES SANTOS - OAB:11.468 MT, MARTA LUIZA DE 

MATOS PALMIERE - OAB:12053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI ARANOVICH - 

OAB:71.405, MARLOIVA SAMPAIO - OAB:31008

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 115327 Nr: 9454-86.2012.811.0006

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANDEIRANTES CONST. E TERRAPLENAGEM 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA 

- OAB:12101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079, SERGIO DONIZETI NUNES - OAB:2420-B

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 193394 Nr: 10401-38.2015.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACOB HUCK NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. LOURENÇO AGRÍCOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FERREIRA FREITAS - 

OAB:OAB-SP 121.567, MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - 

OAB:13.150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:182679-SP

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 219741 Nr: 6984-09.2017.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES PEREIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - 

FUNCEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 9225 Nr: 559-93.1999.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS JOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - 

OAB:8784/MT

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 18433 Nr: 45-38.2002.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CHAGAS MATIAS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 78648 Nr: 5281-58.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIA TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA MARIA VIEIRA DE 

SOUZA VIEIRA - OAB:6823/MT, ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - OAB:5635

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 101511 Nr: 6607-82.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIANNA BATISTA GATTASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7.836

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 102775 Nr: 7872-22.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO TEODORO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172, PAULO CÉSAR FERREIRA DA CUNHA - OAB:6701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129-A

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 147275 Nr: 5591-25.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANDEIRANTES CONST. E TERRAPLENAGEM LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT, JULIO CESAR PREZA DE ARRUDA - OAB:10547, KELCIO 

JUNIO GARCIA - OAB:8169-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:4823-B, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 169411 Nr: 5757-86.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VOLMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15600
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:138.436/SP, LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA - OAB:12.384, 

SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15600

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 177463 Nr: 715-22.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZACARIAS ANTONIO DE ARAUJO, LUCIANE DE LIMA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DARCY DE SOUZA PESTRE, 

ROSA MARIA PESTRE COUTINHO, DECIO COUTINHO, LUCIENE PESTRE 

LISO, ANSELMO LUIS LISO, LUCIA VALDEREZ CUYABANO PESTRE, 

CLAUDIA CUYABANO PESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 20740 Nr: 1690-98.2002.811.0006

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CHAGAS MATIAS-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834-MT

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 44065 Nr: 2528-36.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE 

CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILÚCIA AMBRÓSIO GATTASS, RUBENS 

GATTASS, JOÃO ODEMAR GATTASS, MIGUEL ABDALA GATTAS ORRO 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:5926/MT

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 69827 Nr: 7277-28.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO TOSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - OAB:10705/MT

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 89971 Nr: 5221-51.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE GARAVELO & CIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HORTÊNCIO DA CUNHA RIBEIRO, 

PAULO ROBERTO DOSSENA GRANDO, TINTTELER ARAUJO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO RODRIGUES DO 

NASCIMENTO - OAB:49889/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764 - A, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11506

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 133285 Nr: 2131-64.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA COSTA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauricio Jorge da Cunha 

- OAB:2.493 MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 144893 Nr: 2899-53.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTATO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA, LUIZ ROBERTO HENRIQUE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO FARIAS FERREIRA 

PAES - OAB:15021, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo para a 

parte requerida manifestar-se no presente feito, tendo em vista que foi 

devidamente citado às fls.97vº. Razão pela qual, IMPULSIONO o presente 

feito a fim de inbtimar a parte autora, para, no prazo de 10 (dez)dias, 

requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148493 Nr: 6990-89.2012.811.0006

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVARISTO SEBASTIÃO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 Vistos em correição.

Tendo decorrido o prazo de suspensão, intime-se as partes para 

apresentar as alegações fianis conforme deliberado em audiência.

 Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 170018 Nr: 6266-17.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS A DIAS ME, PEDRO SOUZA DE 

OLIVEIRA, MATHEUS ALMEIDA DIAS, MARIA CELIA ALMEIDA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o decurso do prazo solicitado INTIME-SE a parte 

Requerente, a fim de requerer o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, visando a prossecução do presente feito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 172182 Nr: 7904-85.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE DIVERSÕES JACARÉ LTDA, 

MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO, BIANCA JORGE DA 

CUNHA CARNEIRO COSTA, CAMILO AUGUSTO GATTASS COSTA, 

ROSALVO CARNEIRO

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

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 175926 Nr: 10586-13.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MENACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB: 13.431-B MT

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 184966 Nr: 5204-05.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FH GRAMULHA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Comércio e RE, BANCO DO BRASIL S/A, 

Banco Cooperativo do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:211.648 

SP

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 187524 Nr: 6636-59.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO PARÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8.922-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CÁCERES-MT - OAB:

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 189191 Nr: 7722-65.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS FERREIRA DO VALLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, INTIMO a parte autora, 

para, no prazo de 10 (dez)dias, requerer o que entender de direito, tendo 

em vista que decorreu o prazo para a parte requerida manifestar-se no 

presente feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 189623 Nr: 8028-34.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE APARECIDA RIBEIRO DELUQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UTILIDADES BOM LAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 190301 Nr: 8471-82.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIS MARIS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTEMP AR CONDICIONADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEXANDRA BETHANIA 

FRAJADO DE SOUZA - OAB:18.705 MT, NATALY LOPES ESTEVES - 

OAB:21912/0, PATRÍCIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - 

OAB:8.014 MT, RENATO RODRIGUES COUTINHO - OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 203426 Nr: 5521-66.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ALEXANDRE 

MAIORQUIN - OAB:8278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ALEXANDRE 

MAIORQUIN - OAB:8278

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 9632 Nr: 188-95.2000.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRBALHADORES NO CMÉRCIO DE 

CÁCERES/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDO RUBECHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO VIALLE - 

OAB:5.965 - PR, THIAGO TETSUO DE MOURA NISHIMURA - 

OAB:51109-PR

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 14185 Nr: 237-05.2001.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACQUES SOUTO DA COSTA E FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURINDA CATARINA DE OLIVEIRA, ZUZE 

RODRIGUES CARDOSO, MANOEL VALERIANO DE ALMEIDA, JOSÉ 

HURTADO, DONATO DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GOMES BRANDAO - 

OAB:NAOINF

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 
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janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 31462 Nr: 519-58.1992.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ARTUR ALVES SILVÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOAQUIM FERREIRA 

DOURADINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT

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

OAB:23374/SP

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 45506 Nr: 3904-57.2005.811.0006

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOL D'OESTE COM. TRANSP. E IMPORT. E EXPORT. 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERESFORD MOREIRA - 

OAB:8737, EDUARDO CHALFIN - OAB:53588, PAULO MAXIMILIAN W. 

M. SCHONBLUM - OAB:92946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:53588, ILAN GOLDBERG - OAB:53588

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 67567 Nr: 5053-20.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ALCA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRINÉIA SOFIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B, RUBENS MARC SOARES DA SILVA - 

OAB:19804/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 89637 Nr: 4919-22.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMETRIO MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DONIZETE DA COSTA, EDIMÉIA MARIA 

DE REZENDE COSTA, COMERCIAL V.L. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDI CABRERA RODERO - 

OAB:161.438, FERNANDO JOSÉ BELLINI CABRERA - OAB:182425/SP, 

JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - OAB:8857, RENATO GOMES 

NERY - OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOILSON DIMAS LEITE C. 

PRATES - OAB:4.698, NESTOR FERNANDES FIDELIS - OAB:6006

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 90421 Nr: 5634-64.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA SOARES DA SILVA ALVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA AETNA SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:12307/MT, JOSÉ ANTÔNIO DUARTE ALVARES - OAB:3432, 

JUSCILENE ALESSANDRA TEIXEIRA - OAB:12.458-E, MARCELO SILVA 

MOURA - OAB:12307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A MT

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 137685 Nr: 7057-88.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE KIMIE IKEDA CASTRILLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ANDRESSA CAROLINE TRÉCHAUD - OAB:14099

 Vistos em correição.

Tendo decorrido o prazo de suspensão intime-se as partes para 

providenciar o regular andamento do feito.

Para tanto ano prazo de 15 dias.

Intime-se. Cumpra-se
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 141994 Nr: 11763-17.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DE OLIVEIRA LIMA, CLAUDIA ANGÉLICA DE 

MORAES NAVARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA, JOSÉ MARCIO DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ANGELICA DE MORAES 

NAVARRO - OAB:6.606/MT, JAIR DE OLIVEIRA LIMA - OAB:4823-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT, JULIO CESAR PREZA DE ARRUDA - OAB:10547, KELCIO 

JUNIO GARCIA - OAB:8169-MT

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 151741 Nr: 10607-57.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YNDIRA MAERON GUADALUPE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO ESVALDERICO APARECIDO TOSTA, 

MARCILIA OLIVEIRA TOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

FABRICIO TORBAY GORAYEB - OAB:6351

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 158800 Nr: 6533-23.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONOR ARRUDA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A, BANCO BMG 

S/A, BANCO ORIGINAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A MT, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO 

- OAB:12199/SP, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - OAB:OAB/MT 

15483-A

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 160899 Nr: 8717-49.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA CABRAL VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4.210//MT

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 167106 Nr: 3954-68.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE DIONÍSIO MENEZES, ADONIAS SANTANA 

MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:, Manoel Alvares Campos Júnior - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 170343 Nr: 6519-05.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIRÇA DA SILVA FLÔR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABEMI SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DO COUTO SOUZA - 

OAB:6708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO BERGER - 

OAB:61.011-OAB-RS

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 170481 Nr: 6637-78.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA DA CUNHA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO LEITE - 

OAB:16115-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO TRIGUEIRO FONTES 

- OAB:18.280/MT

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 183229 Nr: 4190-83.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J4 CONSTRUTORA INCORPORADORA E 

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, JULIANO MARQUES RIBEIRO, JAIR 

ROBERTO MARQUES, JAMES ROGÉRIO BAPTISTA, GILBERTO 

CARVALHO GUIMARÃES, HILDVANIO DE MORAIS ESTARUTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS PIRES ORTEGA, CARMEM 

VALÉRIA CASSIM ORTEGA, SALLES IMÓVEIS LTDA, ROBERTO SALLES 

DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, WANDERLEY 

LOPES CONCEIÇÃO - OAB:14.000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, EDILAINE APARECIDA SOARES NEVES - OAB:15.818/MT, 

EDLAINE APARECIDA SOARES NEVES - OAB:15818

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 185754 Nr: 5666-59.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERSINA SEBASTIANA DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVELS/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Vistos em correição.

Tendo decorrido o prazo de suspensão intime-se as partes para 

providenciar o regular andamento do feito.

Para tanto ano prazo de 15 dias.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 187541 Nr: 6646-06.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIBURCIO RODRIGUES, LUCILÉIA FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ÁTILA JOSÉ DA SILVA, SELDEN 

SILVA, CIPRIANO FRANCISCO CARON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUANE CAROLINE RODRIGUES - 

OAB:19106/0MT, NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO - 

OAB:17925/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o decurso do prazo solicitado INTIME-SE a parte 

Requerente, a fim de requerer o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, visando a prossecução do presente feito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 189021 Nr: 7610-96.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Q.I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS CURVO DE LIMA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANE GABRIELA SILVA DE 

LIMA MOREIRA - OAB:20.494, JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - OAB:13109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o decurso do prazo solicitado INTIME-SE a parte 

Requerente, a fim de requerer o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, visando a prossecução do presente feito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 189022 Nr: 7611-81.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Q.I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE RODRIGUES AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o decurso do prazo solicitado INTIME-SE a parte 

Requerente, a fim de requerer o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, visando a prossecução do presente feito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 190734 Nr: 8740-24.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS LOUREIRO & CIA LTDA, ROBERTO 

CARLOS LOUREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROTEÍNAS MS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR LOPES PIVA - 

OAB:9715-B/MT, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14.935/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO FERNANDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 
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permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 210283 Nr: 10236-54.2016.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO VILELA DE CARVALHO, MARIA 

AUXILIADORA FRANCO CARVALHO, IZAURA FRANCO CARVALHO 

VILLELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMAS VALDEMAR PALERMO, FLÁVIO 

FRANCO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SEVERINO SILVA - 

OAB:107.967/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11473, PAULO JOSE GOUVEA JUNIOR - 

OAB:64.236/MG

 Vistos em correição.

Como o processo foi recebido concluso nesta data, véspera do início do 

recesso forense, e não havendo tempo hábil para proferir 

despacho/decisão/sentença nesta data, e anotando para efeito 

meramente de registro dos atos da correição, fica deliberado pela 

permanência no gabinete para publicação do ato decisório no mês de 

janeiro/fevereiro de 2018.

 Cáceres, 19 de dezembro de 2017.

 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 188793 Nr: 7482-76.2015.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO BARBOSA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFERENCE AUTOMÓVEIS, JOSÉ MARCIO DE 

MENEZES SEGUNDO (REFERENCE AUTOMÓVEIS), JOSÉ MARCIO DE 

MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação a fim de RATIFICAR a liminar 

proferida nas fls. 25/27. Nos termos do art. 82, §2° e art. 85, §2°, I a IV do 

CPC, condeno os requeridos ao ressarcimento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários Advocatícios, estes 

fixados ao importe de R$3.000,00 (três mil reais), sendo certo que os juros 

moratórios sobre a verba de sucumbência deverão incidir a partir do 

trânsito em julgado (art. 85, §16 do CPC).Promova a juntada desta 

sentença na ação de execução. Do mesmo modo, promova a juntada do 

ato de arresto (fls. 33/34) na ação executiva. RATIFICO ainda a multa 

imposta nas fls. 59 em desfavor do requerente. P. R. I.

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001365-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN CRISTINE SILVA DE SOUZA (RÉU)

SILVANA BENTO GARCIA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS PESSOA A SER CITADA 

(PARTE REQUERIDA): PARTE REQUERIDA: SUELLEN CRISTINE SILVA DE 

SOUZA, brasileira, casada, cabeleireira, inscrita no CPF n. 

035.687.041-37, portadora do RG n. 1984656-8 SSP/MT, atualmente 

residente e local incerto e não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

quanto aos termos da AÇÃO MONITÓRIA que lhe foi proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, com o intuito de que, no 

PRAZO DE 15 DIAS, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresente MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA junto aos autos. RESUMO DA 

INICIAL: "Trata-se Ação Monitória ajuizada por Renato Cesar Pinto de 

Arruda Arantes em face de Silvana Bento Garcia - ME; Silvava B. Garcia e 

Suellen Cristine Silva de Souza (...); O Requerente no ano de 2012 foi 

procurado pela Requerida SUELLEN CRISTINE SILVA DE SOUZA, a qual 

lhe pediu emprestado a quantia de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) 

em espécie. Nessa ocasião a requerida emitiu um cheque do Banco Itaú, 

de sua titularidade, com o valor do capital emprestado, cujo vencimento se 

daria na data de 08 de março de 2012. Na mesma ocasião, o Requerente 

também emprestou a proprietária da empresa Requerida SILVANA BENTO 

GARCIA - ME a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em espécie, que 

também emitiu um cheque do Banco Itaú, de sua titularidade, com o valor 

do capital emprestado, com vencimento para o dia 23 de julho de 2012. 

Após o vencimento, os cheques foram depositados, porém os títulos 

cambiários foram devolvidos sem provisão de fundos (vide carimbos do 

banco no verso dos cheques). Dias depois dos vencimentos, o 

Requerente tentou novamente receber das Requeridas os valores 

emprestados, mas estas continuaram a sustentar que não tinham como 

pagá-lo. No decurso de um mês e meio, o credor tentou fazer um acordo 

com as devedoras para receber o que lhe era devido, mas estas 

começaram a se esquivar e evitá-lo, chegando até mesmo a não mais 

atender as suas ligações. Em face das frustradas tentativas de 

composição amigável, o Requerente não viu outra alternativa senão em 

protestar os cheques no Cartório do 3° Ofício de Notas e Protestos desta 

cidade, respectivamente nas datas de 19/08/2013 e 10/09/2013, sem, 

porém, lograr êxito em receber o capital devido até o momento. Assim, não 

vendo outra solução, senão a de ajuizar a ação competente perante o 

Poder Judiciário, a fim de que, com a posse dos documentos já 

mencionados, receber as quantias que emprestou as Requeridas. Eis em 

resumo é o que se dessume dos autos (...); Isto posto, requer a Vossa 

Excelência: a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao 

Requerente, vez que ele não dispõe de condições para arcar com as 

custas e taxas judiciárias, sem prejuízo próprio ou de sua família; b) 

requer a este r. Juízo, se assim Vossa Excelência entender relevante, 

sejam solicitadas informações sobre a localização de parte dos dados 

pessoais da sócia-proprietária da empresa requerida Sra. Silvana B. 

Garcia, e também do endereço de e-mail da requeridaSuellen Cristine Silva 

de Souza, junto aos órgãos competentes, aplicando-se o que dispõe o § 

1°, do artigo 319, do CPC: Art. 319. (...) § 1o Caso não disponha das 

informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, 

requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. c) a expedição 

do mandado de pagamento do débito atualizado de R$ 15.606,30 (quinze 

mil seiscentos e seis reais e trinta centavos), com a conseqüente citação 

das rés para que, em 15 dias, cumpra a obrigação e pague 5% sobre o 

valor da causa à título de honorários advocatícios, ou ofereça embargos, 

sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em executivo e prosseguindo na forma 

dos artigos 513 e seguintes do Novo Código de Processo Civil; d) a 

produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente provas 

documental, depoimento pessoal da sócia-proprietária da empresa ré, sob 

pena de confissão e oitiva de testemunhas. Dá-se o valor de R$ 15.606,30 

(quinze mil seiscentos e seis reais e trinta centavos), à causa". 

DESPACHO/DECISÃO: "Vistos etc. Defiro a citação por edital da requerida 

SUELLEN CRISTINE SILVA DE SOUZA, via DJE. Na eventualidade de 

decorrer o prazo de citação sem o comparecimento da requerida, fica 

desde já nomeada a DEFENSORIA PÚBLICA para o encargo de curador 

especial. Nesta hipótese, após o decurso do prazo para a defesa 

espontânea deverá ser intimada a DEFENSORIA PÚBLICA da sua 

nomeação, a fim de que exerça o seu mister no prazo de 15 dias. Designe 

audiência de conciliação a ser realizada pelo Centro Judiciário em relação 

à Devedora Silvana - id. Num. 9124502. Cáceres/MT., 14 de Novembro de 

2017 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito". E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 
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costume e publicado na forma da Lei. Eu, Felipe N. Mattioni (Analista 

Judiciário), digitei. Cáceres/MT, 17 de janeiro de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007960-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE LEMES ELLER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1007960-96.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LUIS FELIPE LEMES ELLER Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, fundamentada no Decreto-Lei nº. 911/69, que BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A move em desfavor de LUIS FELIPE LEMES ELLER. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Requerente instruiu a 

inicial, cumprindo com os requisitos legais. Assim, com fundamento no 

artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão 

do bem descrito na exordial em favor do Autor, o qual deverá ser 

depositado em nome da pessoa indicada como representante do autor. 

Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, podendo o devedor fiduciante, nesse 

prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69. Cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta ação, 

para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

execução da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 212, § 2º 

do Código de Processo Civil. Intime-se. Cáceres, 08 de janeiro de 2017. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000015-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDO LEITE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1000015-24.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: VANILDO LEITE DA 

SILVA Vistos, etc. Cuida -se de Ação de Busca e Apreensão proposta 

por OMNI FINANCEIRA S/A em desfavor de VANILDO LEITE DA SILVA. 

Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte 

Autora para providenciar o pagamento da taxa distribuição e das custas, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Acaso providencie o pagamento, desde já 

fica analisado o pedido de liminar. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que o Requerente instruiu a inicial, cumprindo com os requisitos 

legais. Assim, com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO 

liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na exordial em favor 

do Autor, o qual deverá ser depositado em nome da pessoa indicada como 

depositário pelo mesmo, vez que nesta comarca inexiste depósito público. 

Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, podendo o devedor fiduciante, nesse 

prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69. No ato da apreensão do bem, cite-se o devedor 

fiduciante, ora Réu nesta ação, para apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da execução da liminar. Defiro os benefícios 

constantes do artigo 212, § 2º do Código de Processo Civil, bem como, 

fica desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º e 2º do artigo 846 do mesmo 

diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a 

devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo 

necessário. Intime-se. Cáceres, 08 de janeiro de 2017. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007948-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON JOSE DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1007948-82.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: EDILSON JOSE DE BRITO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

RECEBO A INICIAL salientando que a demanda deverá ser processada na 

forma do art. 509, II do Código de Processo Civil. No tocante ao 

requerimento de inversão do ônus da prova, são as seguintes 

considerações: O autor pretende que sobre o feito recaia a distribuição 

dinâmica do ônus da prova nos termos do art. 373, §1° do CPC que assim 

dispõe: § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído. Referida disposição acaba por inverter a regra geral do ônus da 

prova, segundo a qual ao autor é dado o dever de produzir prova a 

demonstrar o fato constitutivo de seu direito, enquanto que ao réu incumbe 

demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 

373, I e II do CPC). No caso em apreço, reputo adequada a pretensa 

inversão na medida em que é de conhecimento público e notório que o 

“negócio” implantado no país pela ré foi declarado nulo em sede de ação 

civil pública, cuja sentença segue anexa à petição inicial. Sabe-se ainda 

que as tratativas davam-se por meio de plataforma virtual em site outrora 

disponibilizado na internet o qual não mais se encontrara disponível (o que 

se constata mediante a tentativa de acesso nesta oportunidade). Deste 

modo, exigir do autor que apresente ao processo todos os 

dados/arquivos/informações alusivas ao negócio parece-nos medida 

desproporcional, mormente por ser de conhecimento público e notório de 

que as tratativas davam-se por meio de plataforma virtual, como já dito. 

Logo, parece-nos que a proporcionalidade e razoabilidade aparece ao 

lado da possibilidade de se inverter o ônus da prova, a fim de que a ré 

(detentora da plataforma digital), possa fornecer aos autos todas as 

informações detalhadas referente as tratativas celebradas com o autor. 

Ademais, considero que o autor – dadas as reconhecidas limitações – 

ainda trouxe à sua ação elementos mínimos a indiciar a vinculação 

subjetiva das partes em torno da causa de pedir, eis que nos ids. 

11258666 - Pág. 1, 11258669 - Pág. 1, 11258674 - Pág. 1, 11258676 - Pág. 

1, 11258678 - Pág. 1 e 11258680 - Pág. 1, comprovantes de pagamento 

em tese destinados à requerida. Deste modo, havendo indícios mínimos da 

vinculação subjetiva das partes em torno da causa de pedir e sendo 

reconhecida a desproporcional exigência de impor ao autor o ônus de 

apresentar todos os dados/informações/arquivos relativos as tratativas 

havidas com o réu, hei por bem acolher o requerimento de inversão do 

ônus da prova, amparando-me no art. 373, §1° do Código de Processo 

Civil. Saliento ainda que acaso o réu não apresente as informações ou 

justificativa no tocante a impossibilidade de fazê-lo, incidirá nas hipóteses 

descritas no art. 400 do Código de Processo Civil. É como decido! Ante o 

exposto, são as seguintes deliberações iniciais: a) Cite-se o réu a fim de 

que tomando conhecimento da existência da ação, oferte a sua 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências legais. b) 

concomitante, intime o réu do inteiro teor da presente decisão, a fim de que 

ciente da inversão do ônus da prova, apresente no processo – dentro do 

mesmo prazo da contestação – todas as informações/dados/arquivos 

relativos as tratativas celebradas com o autor através dos seguintes 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 780 de 1523



perfis de divulgador: edilsonbrito1,edilsonbrito2, edilsonbrito3, 

edilsonbrito4, edilsonbrito5, edilsonbrito6, edilsonbrito7, edilsonbrito8, 

edilsonbrito9, edilsonbrito10, edilsonbrito11, Saliento que as informações à 

serem apresentadas (caso existam) deverão sobretudo esclarecer os 

seguintes pontos: a) as datas de ingresso na rede e a que título (partner, 

divulgador AdFamily, divulgador AdCentral); b) as datas e valores pagos e 

recebidos enquanto existente o vínculo entre as partes, declinando, 

inclusive, a que título os referidos valores foram pagos e recebidos, 

juntando, para tanto os extratos comprobatórios; c) quantas contas VOIP 

99 Telexfree foram ativadas e quantas serão restituídas aos devedores; O 

descumprimento da determinação acima ou a falta de justificação quanto a 

impossibilidade de fazê-lo implicará nas consequências jurídicas descritas 

no art. 400 do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo da contestação: - em sendo apresentada, intime-se o 

autor para a impugnação na forma do art. 350/351 e 511, todos do Código 

de Processo Civil; - Não sendo apresentada, retornem os autos 

conclusos. Cáceres/MT., 08 de Janeiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001870-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1001870-72.2017.8.11.0006 

AUTOR: EDSON FRANCA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT ajuizada por EDSON FRANÇA SILVA em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. A inicial foi recebida e o processo 

teve seu curso regular com a citação e oferecimento de defesa pela ré. 

Ocorre que designada audiência para tentativa de conciliação, a parte 

autora não compareceu (id. 9908225). Em razão disto, o Juízo determinou 

a intimação da requerente para justificar a sua ausência ao ato, sob pena 

de extinção (id. 10010349), mas deixou transcorrer o prazo sem qualquer 

manifestação (id. 11318060). Pois bem. Segundo o art. 485, III do Código 

de Processo Civil é causa de extinção do processo sem resolução de 

mérito, a inércia da parte autora verificada pelo prazo superior a 30 dias. 

Deve-se levar em consideração que a audiência designada no processo 

não tinha por escopo apenas e tão somente a tentativa de 

autocomposição, mas também a realização de avaliação médica para os 

fins da causa de pedir deduzida na inicial. Logo, o processo encontra-se 

parado há mais de 30 (trinta) dias, ante a inércia e silêncio injustificado da 

parte autora de modo que a circunstância retratada deve ensejar a 

extinção deste feito. Ante o exposto, nos termos do art. 485, III do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Em razão do disto, atento ao princípio da causalidade, condeno a 

autora ao pagamento de honorário de sucumbência em favor do 

Advogado da parte requerida ao patamar de 10% sobre o valor atualizado 

da causa (art. 85, §2°, incisos I a IV do Código de Processo Civil). Do 

mesmo modo, fica a autora condenada ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Contudo, nos termos do art. 98, §3° do Código de 

Processo Civil, declaro suspensa a exigibilidade das verbas de 

sucumbência ante a gratuidade da justiça deferida à autora. P. R. I. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Cáceres/MT., 17 de Janeiro de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003557-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY LANA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA OAB - MT0006701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STOCK-CAR- COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS 

LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA EGUES DE MACEDO OAB - MT0012657A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1003557-84.2017.8.11.0006 

AUTOR: KELLY LANA ARAUJO RÉU: STOCK-CAR- COMERCIO DE PECAS 

E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se de 

Ação Monitória proposta KELLY LANA ARAÚJO em face de STOCK CAR 

VEÍCULOS, em que aduz, em síntese, ter firmado com a parte ré contrato 

de venda de veículo em consignação em 25 de maio de 2016, o qual teria 

sido assinado pela então representante da empresa Luiza Maria Pessoa. 

Ressalta que na data de 07 de junho de 2016, realizou com a empresa 

novo contrato de compra e venda de automóvel, no qual permaneceu 

como representante da empresa Luiza Maria Pessoa, que assinou o 

referido contrato, sendo que a empresa Ré teria endossado o cheque 

utilizado ara pagamento da dívida (cheque nº UA-000137) de titularidade 

de João Felipe de Oliveira e Silva. Afirma que, no entanto, o cheque teria 

sido devolvido por duas vezes pelo motivo 11, em 12/09/2016 e 

26/10/2016. Verbera que a dívida devidamente atualizada tinge o valor de 

R$6.541, 04 (seis mil quinhentos e quarenta e um reais e quatro 

centavos). Após tecer suas razões de fato e direito, pugnou pela total 

procedência da ação, condenando a Requerida ao pagamento do valor 

indicado. Juntou documentos. Citada, a Requerida apresentou embargos 

monitórios (id.9196375), arguindo, preliminarmente, carência da ação, por 

ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, requerendo a 

extinção do processo. No mérito, ausência de valor efetivo do débito e, 

portanto, de liquidez, certeza e exigibilidade que não podem ser 

alcançados através de cálculos. Por fim, defende que o valor apresentado 

na inicial não é condizente com a situação fática, razão pela qual a ação 

deve ser julgada improcedente. Não apresentou documentos. No id. 

9721712 a parte autora se manifestou quanto aos embargos. Realizada a 

tentativa de conciliação (id. 11083182) a mesma restou infrutífera. Após, 

vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Cuida-se de Ação 

Monitória proposta KELLY LANA ARAÚJO em face de STOCK CAR 

VEÍCULOS. Primeiramente, embora os argumentos sustentados pela autora 

ao arguir preliminar de carência da ação se confundam com o mérito, 

tenho que se faz necessário rebatê-los desde já. A preliminar arguida não 

prospera, vez que esta é a via adequada para pretensões desta natureza, 

isto é, quando não exista título executivo extrajudicial, com liquidez, 

certeza e exigibilidade, caberá a cobrança da dívida pela via da ação 

monitória, desde que exista a denominada prova escrita sem a força 

executiva. As demais alegações esboçadas no contexto da preliminar, 

como supostos abatimentos no valor da dívida, são matérias pertinentes 

ao mérito e deverão ser analisadas naquela oportunidade. Deste modo, 

refuto a preliminar arguida e passo a análise do mérito. O presente feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso 

I do CPC, eis que não há necessidade da produção de outras provas, 

sendo suficiente a prova documental acostada nos autos. De acordo com 

o disposto no artigo 700 do Novo Código de Processo Civil, para o 

manuseio da ação monitória é indispensável que o autor tenha constituída 

em seu favor prova escrita sem eficácia de título executivo, da qual 

extraia a pretensão ao recebimento de pagamento de quantia em dinheiro, 

entrega de coisa fungível, ou de determinado bem móvel ou imóvel, e 

ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer: Art. 700. A 

ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em 

prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do 

devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de 

coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento 

de obrigação de fazer ou de não fazer. Nas palavras de Daniel Amorim 

Assumpção Neves “Costuma a doutrina afirmar que a característica 

principal do procedimento monitório é a oportunidade concedida ao credor 

de, munido de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o 

iter processual para obtenção de um título executivo. Assim, aquele que 

possui uma prova documental de um crédito, desprovida de eficácia 

executiva, pode ingressar com a demanda monitória...”. (Novo Código de 

Processo Civil Comentado- Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). A prova 

escrita cogitada pelo artigo acima transcrito é aquela que leva a conclusão 
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de que efetivamente houve uma relação jurídica entre as partes e que 

desta relação originou uma obrigação de pagar certa quantia em dinheiro 

ou de entregar determinada coisa. Na lição de Luiz Guilherme Marinoni e 

Daniel Mitidiero: “Quando se exige a prova escrita, como requisito para a 

propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o 

seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao 

contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de 

probabilidade acerca do direito alegado em juízo. Em suma: o cabimento da 

ação monitória depende de prova escrita que sustente o crédito – isto é, 

de prova que, sem necessitar demonstrar o fato constitutivo, mereça fé 

em relação à sua autenticidade e eficácia probatória – e que não constitua 

título executivo.” (Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo – 

4ª Edição Revista, Atualizada e Ampliada – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2012 – Pg. 950) A alegação da autora quanto a necessidade de 

certeza e exigibilidade da prova escrita na ação monitória não merece 

guarida. Isso porque, no procedimento monitório, ao contrário do processo 

executivo, o que se dispensa é a certeza do crédito apontado pelo autor 

da ação. A tutela monitória se orienta, a princípio, em um juízo de 

probabilidade da pertinência da pretensão do jurisdicionado. No caso dos 

autos, os documentos acostados corroboram pela procedência da ação 

monitória. Inicialmente, importa observar que não há prova de qualquer 

abatimento realizado na dívida em questão, uma vez que embora assim 

tenha alegado em sede de embargos, a afirmação veio desacompanhada 

de documentos que pudessem comprovar qualquer pagamento. Ademais, 

a parte Autora instruiu a inicial com prova escrita sem eficácia de título 

executivo, notadamente o contrato de compra e venda anexado nos autos 

(ids. 8038491 e 8038498), que aponta a utilização de cheque para 

pagamento da dívida, e que também foi acostado aos autos (id. 8038432). 

Conforme se extrai do referido cheque (id. 8038432), há a assinatura e 

carimbo da empresa requerida no verso, bem como a indicação de 

devolução pelos motivos 11/12, quais sejam “cheque sem fundos – 1ª 

apresentação” (11) e “cheque sem fundos – 2ª apresentação” (12) 

(http://www.bcb.gov.br/pom/spb/Estatistica/Port/tabdevol.pdf), ou seja, o 

cheque utilizado para pagamento da dívida não foi compensado. Além 

disso, é incontroverso sobre a existência da relação jurídica mantida entre 

as partes, tanto pela prova escrita acostada (contratos acostados, 

cheque), quanto pelo fato de não ter a Embargante/Requerida refutado a 

realização do negócio. Deste modo, tenho que a autora/Embargada logrou 

êxito em comprovar a existência da dívida em face da parte 

Ré/Embargante. No mais, sabe-se que para a propositura da ação 

monitória é imprescindível a possibilidade de se inferir da prova 

documental apresentada pela parte autora a liquidez do crédito, cujo 

pagamento é pleiteado. No caso dos autos, embora tenha a 

Embargante/Requerida afirmado a impossibilidade de se obter o valor 

líquido do débito discutido, tenho que não merece prosperar tal alegação. 

A autora/Embargada demonstrou de forma clara que a dívida cobra diz 

respeito a parcela inadimplida do contrato celebrado, qual seja, o valor 

apontado no cheque dado como pagamento e retornado por falta de 

fundos. A Requerente/Embargante trouxe ainda o demonstrativo 

atualizado da dívida, no qual aponta o valor devido. Assim, demonstrado 

pela parte autora, com a documentação exibida, o fato constitutivo de seu 

direito, não tendo a embargante demonstrado qualquer fato extintivo, 

modificativo ou impeditivo do direito daquele, o acolhimento da pretensão 

deduzida é medida que se impõe. Assim, REJEITO os embargos opostos 

pela Requerida e aplico o disposto no §8º do art. 702 do CPC para 

constituir de pleno direito o título executivo judicial: § 8o Rejeitados os 

embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do 

Livro I da Parte Especial, no que for cabível. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a AÇÃO MONITÓRIA, constituindo, de pleno direito, o título 

executivo judicial, consistente na obrigação da Requerida em efetuar o 

pagamento da quantia de valor de R$ R$ 6.000,00 (seis mil reais), com 

incidência de correção monetária - INPC, a partir da data da emissão, e 

juros de mora de 1 % ao mês, a partir da primeira apresentação junto ao 

Sacado, nos termos do entendimento consolidado no recurso especial 

repetitivo nº REsp 1.556.834 STJ. Condeno a requerida ao pagamento de 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, na forma do 

artigo 85, §2º do CPC. Após o trânsito em julgado, apresente a Autora 

demonstrativo atualizado da condenação e intime a Requerida para efetuar 

o pagamento do débito acrescido de custas, no prazo de 15 dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% e honorários de advogado na mesma 

proporção (art. 523, caput e §1º do CPC). No mesmo prazo, esclareça a 

Credora quanto o interesse na expedição de certidão para fins de 

protesto. Intime-se. Cáceres, 19 de janeiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007048-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN AMORIM DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1007048-02.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: JONATHAN AMORIM DA SILVA RONDON REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO CÍVEL 

ajuizada por JONATHAN AMORIM DA SILVA RONDON em face de 

YMPACTUS COMERCIAL S/A. No primeiro despacho o Juízo determinou ao 

autor que promovesse a emenda da inicial de modo que fosse 

comprovada a alegada hipossuficiência econômica. Contudo, intimado o 

autor deixou transcorrer o prazo sem emendar a inicial (id. 11306701). É a 

síntese. Decido. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 321 

que: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Como consequência da 

inobservância do prazo anotado para a emenda da inicial, preceitua o 

mesmo códex que o Juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Da leitura do processo, observo que decorreu o prazo 

para a emenda da inicial sem que o autor adotasse qualquer postura no 

feito. Com efeito, deverá a inicial ser indeferida. É como decido! Ante o 

exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo único, todos do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. P. R. I. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Como não foi dado 

processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas iniciais. 

Cáceres/MT, 19 de janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005140-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT0008530S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX JOSE SOARES MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1005140-07.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ALEX JOSE SOARES MORAES Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS em 

face de ALEX JOSE SOARES MORAES. A inicial narra que o autor 

celebrou com o réu contrato de empréstimo com garantia fiduciária, tendo 

por objeto o seguinte bem: “marca RENAULT, modelo LOGAN EXP 16 HP, 

chassi n.º 93YLSR76HDJ713026, ano de fabricação 2013 e modelo 2013, 

cor CINZA, placa OBQ8367, renavam 00540249602.” Informou ainda na 

inicial que o débito atualizado da dívida, para fins de purgação de mora, 

importava na época à monta de R$23.163,51 (vinte e três mil cento e 

sessenta e três reais e cinquenta e um centavos). Em razão do exposto, 

requereu a busca e apreensão do bem, além da consolidação da 

propriedade em seu favor. Com a inicial, vieram documentos. A liminar foi 

deferida no id. 9680730. O veículo foi apreendido e o réu citado (id. 

10171080 - Pág. 1). O requerido então compareceu ao processo com a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 782 de 1523



finalidade de contestar (id. 10458289). Na oportunidade, aduziu ter 

passado por dificuldades financeiras e em razão disto teria realizado a 

transferência de posse do bem à terceiro, o qual teria ficado responsável 

pelo pagamento do financiamento. Contudo, este terceiro, também 

passando por dificuldades financeiras, não conseguiu realizar os 

pagamentos do financiamento. Em razão disto, requereu a designação de 

audiência de conciliação; suscitou a necessidade de transferência do 

contrato de financiamento ao terceiro adquirente da posse; bem como 

requereu lhe fosse franqueada a possibilidade de pagar o débito vencido 

para fins de reaver a posse do bem. Ainda teceu considerações jurídicas 

no tocante ao que chamou de “inconstitucionalidade do vencimento integral 

da dívida vincenda”. Enfim, após tecer suas considerações de fato e de 

direito, requereu o quanto segue: “1) Seja acolhido o pedido de purgação 

da mora, correspondente às parcelas vencidas a serem consignadas em 

Juízo, no valor de 4.196,27 (quatro mil cento e noventa e seis reais e vinte 

e sete centavos), somando este valor com a aplicação de juros e demais 

encargos moratórios legais, declarando-se NULA DE PLENO DIREITO 

qualquer cláusula contratual em sentido contrário, de modo a garantir a 

plena defesa do consumidor em Juízo, em inteligência ao artigo 5º, XXXII, 

da Constituição Federal, c/c artigo 51 e 53, do Código de Defesa do 

Consumidor; 2) A concessão da justiça gratuita, por ser o Requerido 

carente na forma da lei, computando-se o prazo em dobro em todos os 

atos a serem praticados, por ser assistido pela Defensoria Pública do 

Estado (186 do CPC); 3) Acolhido o pedido de purgação da mora, seja 

revogada a liminar de busca e apreensão consignado sobre o bem, livre 

de ônus, julgando-se IMPROCEDENTE o pedido cautelar, nos termos do 

artigo 39 e 51, ambos do Código de Defesa Consumidor; 4) Seja designada 

audiência de conciliação, nos moldes do artigo 334 do CPC, caso não 

aceita a proposta, para tentativa de negociação da dívida do requerido, 

apoiando tal acordo em firmes critérios de equidade.” Com a contestação, 

vieram documentos – notadamente o termo de acordo extrajudicial (id. 

10458355) onde entabulou com o terceiro Odair Garcia da Silva a cessão 

de seus direitos sobre o veículo objeto desta ação. Já o autor, apresentou 

impugnação no id. 11045670 através da qual refutou toda a tese ventilada 

na contestação, requerendo ao final o imediato julgamento do processo, 

com a consequente declaração de consolidação da posse do bem nas 

mãos do autor. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Cuida-se 

de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS em face de ALEX JOSE SOARES MORAES. Em suma, 

cuida-se de ação de busca e apreensão fundamentada no Dec. 911/69, 

em que a autora requer a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 

para fins de resolução do contrato entabulado entre as partes. O 

requerido em sua defesa, requereu a purgação da mora mediante o 

pagamento da dívida vencida, refutando a necessidade do pagamento da 

integralidade das parcelas vincendas. Pois bem. No tocante ao 

requerimento de purgação da mora mediante o pagamento de tão somente 

as parcelas vencidas, reputo inviável a pretensão. Isso, porque, em 

recentemente decisão o Superior Tribunal de Justiça apreciando o caso à 

luz da teoria do adimplemento substancial, acabou por rejeitá-la [a teoria], 

fazendo a interpretação segundo a qual a purgação da mora compreende 

o pagamento da dívida vencida e vincenda, independente da extensão da 

mora. Segue a emenda do acórdão, o qual adoto como razão de decidir: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO 

INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 

48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO 

PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO 

EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. 

ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS 

DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO 

DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS 

VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, 

CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB 

O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 

3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA 

JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E 

EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM 

A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA 

DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR 

FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS 

CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA 

GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 

1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, 

em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam 

móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se 

afi-gurando possível no caso em que o regramento específico apresentar 

lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às 

especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, 

introduzido pela Lei n. 10931/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 

não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão 

em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é 

expresso em exigir a quitação integral do débito como condição 

imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. 

Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de 

ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que 

pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que 

quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo 

incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na 

hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso — 

desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão 

considerável —, quando a lei especial de regência expressamente 

condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao 

pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa 

desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à 

questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da 

própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do 

julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da 

controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é 

condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da 

execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida 

pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, 

as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados 

pelo credor fiduciário na inicial. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação 

de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele 

conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota 

absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, 

extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, 

para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, 

diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de 

proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só 

então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial 

que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse 

mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se 

desfeito). 4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo 

precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de 

inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim 

é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, 

quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende 

extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com 

o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na 

medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o 

devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas 

contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da 

propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como 

consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever 

contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo 

nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, 

ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 

4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual 

estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até 

algumas parcelas por ele reputadas ínfimas — mas certamente de 

expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente 

a sua obrigação —, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu 

dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta 

ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade 

fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar 

a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um 

incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido 

propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - 

de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, 
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a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A 

propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir 

segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao 

desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação 

deturpada da teoria do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial 

provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.622.555 - MG 

(2015/0279732-8). Relatoria do Ministro Marco Buzzi. Julgamento ocorrido 

no dia 22.02.2017). (g.n.). Ademais, em sede de julgamento de recurso 

especial representativo de controvérsia REsp n.1.418.593-MS, citado no 

acórdão acima, consolidou-se o entendimento nos seguintes termos: 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido Em suma, a legislação de regência pretendeu 

garantir ao credor da referida modalidade contratual um modo de 

resolução contratual diferido, de sorte que a ação em comento tem por 

escopo garantir o cumprimento pleno do contrato de financiamento. 

Partindo deste prisma, e amparando-me ao entendimento do STJ, não há 

que se relativizar a pretensão deduzida na inicial sob qualquer hipótese, 

mormente diante do preenchimento dos requisitos do Decreto 911/69 e 

pela manifesta indisposição do autor em transacionar, razão pela qual não 

há como se deferir a purgação da mora mediante o pagamento apenas 

das parcelas vencidas. Pela mesma razão jurídica, não há que se falar em 

inconstitucionalidade à exigência do adimplemento integral do contrato. 

Prosseguindo, quanto ao valor atribuído à causa (R$23.163,51), não há 

que se fazer reparos, porquanto a mesma representou a totalidade da 

dívida para fins de purgação da mora ao tempo da inicial (art. 292, I do 

CPC). No tocante a pretensão de que seja realizada a tentativa de 

conciliação, bem como a proposta de transferência do contrato à terceiro 

diverso da relação contratual, a réplica à contestação, por si só, é 

suficiente para repelir os pedidos, porquanto, não há instrumento legal 

para impor ao credor fiduciário a obrigação de transacionar ou até de 

estabelecer relação contratual com terceiro (como propunha o réu em sua 

contestação). Afinal, há a garantia constitucional de que à ninguém será 

imposta a obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei (art. 5°, II da CF/88). Por fim, considerando que o autor 

cumpriu os requisitos do Dec. 911/69 (art. 3°, caput) à busca e apreensão 

do veículo, quais sejam: a) Juntada do contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, objeto da ação (id. 9672665); e b) comprovou a 

constituição em mora do devedor mediante a notificação encaminhada no 

endereço do devedor informado no contrato (id. 9672681 - Pág. 2); e c) 

apresentou planilha do cálculo atualizado da dívida (id. 9672693 - Pág. 1). 

Aliando-se ao fato de que o devedor não purgou a mora no prazo de cinco 

dias após a apreensão do bem deve-se concluir então pela procedência 

da ação de busca e apreensão, rejeitando-se os pedidos da contestação. 

É como decido! Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, e declaro rescindido o 

contrato firmado entre as partes e, com fulcro no art. 66 da Lei 4.728/65 

com redação dada pelo Decreto Lei 911/69, consolido nas mãos do 

Requerente o domínio e a posse plena e exclusiva, já concedida na liminar 

sobre o veículo “marca RENAULT, modelo LOGAN EXP 16 HP, chassi n.º 

93YLSR76HDJ713026, ano de fabricação 2013 e modelo 2013, cor CINZA, 

placa OBQ8367, renavam 00540249602.” Faculto a venda pelo 

Requerente nos termos do Decreto Lei 911/69. Condeno a Requerida ao 

pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 

da causa, bem como nas custas e despesas processuais. P. R. I. 

Decorrido o prazo recursal, aguarde-se o implemento do cumprimento de 

sentença pela parte interessada no prazo de 30 dias. Decorrido o prazo e 

nada sendo solicitado, arquive-se. Cáceres/MT., 19 de Janeiro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007242-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA LEANDRO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1007242-02.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A REQUERIDO: JOAO BATISTA 

LEANDRO DE SOUZA Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por BANCO RCI BRASIL 

S/A representado pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face de 

JOÃO BATISTA LEANDRO DE SOUZA. Conforme manifestação do patrono 

do Autor, o mesmo enseja pela desistência da ação, apresentado no (ID 

11039097). Frise-se que até o momento não houve a citação do requerido, 

cuja Certidão do Sr. Oficial de Justiça atesta que o Requerido apresentou 

o comprovante de pagamento do débito (ID 11175168). A respeito da 

desistência da ação se faz necessário conhecer o entendimento 

jurisprudencial do Tribunal de Mato Grosso, qual seja: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – 

DESISTÊNCIA DO PROCESSO ANTES DA CITAÇÃO OU COMPARECIMENTO 

ESPONTÂNEO DO RÉU – HOMOLOGAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA 

RESISTÊNCIA DO RÉU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

1. O art. 485, §4º, do CPC/2015, dispõe que, “oferecida a contestação, o 

autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”, ou seja, 

antes da apresentação da contestação, a desistência e consequente 

extinção do processo fica a critério exclusivo do autor, 

independentemente de quão veemente seja a resistência do réu. (Ap 

22021/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 30/10/2017). Sendo 

assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e nos termos do art. 485, 

VIII do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas já recolhida. P. R. I. Arquive-se 

independente do trânsito em julgado Cáceres-MT, 19 de janeiro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001288-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA MACEDO DA SILVA (RÉU)

ADRIANA SILVA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1001288-09.2016.8.11.0006 

AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT RÉU: JULIANA MACEDO DA SILVA, ADRIANA SILVA DE SOUZA 

Vistos, etc... Cuida-se de fase de cumprimento de sentença na qual figura 

como credora a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI e como 

devedoras JULIANA MACEDO DA SILVA E OUTROS. Tramitando 

regularmente o feito, a parte exequente requereu a extinção do feito ante 

o pagamento da dívida pela parte Executada. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO na forma do art. 924, inciso II do Código de 

Processo Civil. Custas já recolhidas. Intime o setor responsável para 

providenciar a restituição da diligência de id. 11261230. Realizei pesquisa 

do número da conta da Devedora Juliana no CCS - Cadastro de Clientes do 

SFN. Segue, em anexo, alvará expedido. Intime-se o Exequente. Após, 

arquive-se. Cáceres, 17 de janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002151-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OESIO NUNES DOS SANTOS (EMBARGANTE)
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WELLINGTON NUNES DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1002151-28.2017.8.11.0006 

EMBARGANTE: WELLINGTON NUNES DOS SANTOS, OESIO NUNES DOS 

SANTOS EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE MT Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO 

ajuizada por WELLINGTON NUNES DOS SANTOS e OESIO NUNES DOS 

SANTOS em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE 

MT. As partes noticiaram a composição no id. 11075911. Assim sendo, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes para que sobre ele recaiam 

os jurídicos e legais efeitos. Portanto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, III, alínea b do Código de 

Processo Civil. Honorários na forma convencionada. Na eventualidade de 

custas pendentes, intime-se a parte EMBARGANTE para pagamento no 

prazo de 15 dias. Em seguida, após as anotações e comunicações 

eventuais, arquive-se. P. R. I. Cáceres/MT., 19 de Janeiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002906-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OESIO NUNES DOS SANTOS (EXECUTADO)

LAZARA EUDALIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

WELLINGTON NUNES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1002906-86.2016.8.11.0006 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: WELLINGTON NUNES DOS SANTOS, OESIO NUNES DOS 

SANTOS, LAZARA EUDALIA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – 

SICREDI MT em face WELLINGTON NUNES DOS SANTOS, OESIO NUNES 

DOS SANTOS e LÁZARA EUDÁLIA DOS SANTOS. No id. 11067490 as 

partes informaram a composição de acordo. Segundo os termos do 

acordo: - os DEVEDORES deram-se por citados da execução; - os 

DEVEDORES confessam dever à CREDORA a importância líquida, certa e 

exigível de R$97.214,97 (noventa e sete mil duzentos e quatorze reais e 

noventa e sete centavos) decorrente do inadimplemento dos contratos de 

n. B51130579-4 e B51131653-2, objetos da presente ação, atualizados 

até o dia 27.11.2017. - A CREDORA, aceitou receber sem o atributo de 

“novação de dívida” a título de liquidação dos contratos, a importância de 

R$55.000,00, sendo que do valor total, R$5.000,00 corresponderiam aos 

honorários advocatícios. - Ficou ainda entabulado que o valor do acordo 

deveria ser pago até o dia 01.12.2017. Houveram ainda outras 

disposições gerais acerca do acordo, os quais podem ser verificados no 

bojo da minuta de acordo (id. 11067490). Ao final, as partes solicitaram a 

homologação o acordo. Pois bem. Da leitura do acordo não se verifica 

qualquer circunstância aparente que obste a possibilidade de sua 

homologação. Assim sendo, passo a homologá-lo: Ante o exposto 

HOMOLOGO O ACORDO para que sobre ele recaiam os jurídicos e legais 

efeitos. Honorários e custas, na forma convencionada. Fica credor 

intimado a informar se houve a quitação do valor transacionado. Para 

tanto, anoto o prazo de cinco dias. P. R. I. Após a manifestação do autor, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 19 de Janeiro de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002148-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA EUDALIA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1002148-73.2017.8.11.0006 

EMBARGANTE: LAZARA EUDALIA DOS SANTOS EMBARGADO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Vistos etc. 

Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizada por LÁZARA EUDÁLIA 

DOS SANTOS em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – 

SICREDI SUDOESTE MT. As partes noticiaram a composição no id. 

11074717. Assim sendo, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes 

para que sobre ele recaiam os jurídicos e legais efeitos. Portanto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 

485, III, alínea b do Código de Processo Civil. Honorários na forma 

convencionada. Na eventualidade de custas pendentes, intime-se a 

EMBARGANTE para pagamento no prazo de 15 dias. Em seguida, após as 

anotações e comunicações eventuais, arquive-se. P. R. I. Cáceres/MT., 19 

de Janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001895-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TUIUIU LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO/EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Numero do Processo: 

1001895-22.2016.8.11.0006 REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT REQUERIDO: AUTO POSTO TUIUIU 

LTDA Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

AUTO POSTO TUIUIU LTDA– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sob o 

argumento de omissão na sentença. Segundo as razões do embargante 

(id. 11175925), a sentença teria sido contraditória/omissa em relação a 

realidade processual. É que segundo o EMBARGANTE, o mesmo não 

manifestou-se no curso do processo, uma vez que a intimação realizada 

para tal fim não teria sido publicada no DJE, razão da qual decorreria o seu 

silêncio no processo. Não obstante, quanto a matéria de fundo ventilada 

no incidente, o EMBARGANTE aderiu na íntegra ao pedido de retificação 

da dívida formulada na impugnação. Pois bem. O Código de Processo Civil 

estabelece a possibilidade de cabimento dos Embargos de Declaração. In 

verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 
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juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Comentando o 

dispositivo legal, esclarece a doutrina de Daniel Amorim Assumpção 

Neves, que: Os incisos do art. 1.022 do Novo CPC consagram quatro 

espécies de vícios passíveis de correção por meio dos embargos de 

declaração: obscuridade e contradição (art. 1.022, I, do Novo CPC), 

omissão (art. 1.022, II, do Novo CPC) e erro material (art. 1.022, III, do Novo 

CPC). A dúvida não faz parte dos vícios descritos pelo diploma 

processual, o que deve ser elogiado, visto que não é propriamente um 

vício da decisão, mas um estado subjetivo de incerteza de quem não 

consegue compreendê-la. Caso a incompreensão seja derivada de uma 

obscuridade ou contradição, é natural o cabimento dos embargos de 

declaração, mas em razão desses vícios, e não do estado subjetivo de 

incerteza do leitor da decisão. (NOVO CPC COMENTADO. Editora 

JUSPODIVM: 2016. Página 1.714). Conforme se nota, a finalidade dos 

Embargos de Declaração permanece a mesma no atual diploma processual 

(se comparado com o texto processual anterior), sendo certo que a 

modificação da decisão objurgada pode resultar do aludido instrumento 

processual, apenas e tão somente acaso o suprimento de qualquer dos 

vícios indicados (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) 

resulte em nova convicção acerca dos fatos. Mas não se deve admitir a 

modificação do julgado/convicção do Juízo mediante mero reexame do 

contexto fático-probatório dos autos. Dito isto, passo a análise da matéria 

ventilada por meio dos embargos. Os embargos merecem acolhimento! 

Tornou-se obrigatória a publicação das intimações no DIÁRIO DA JUSTIÇA 

ELETRÔNICO a partir da publicação da Portaria n° 161/2017 que 

regulamentou o tema. Ocorre que a intimação alusiva ao id. 4602148 - Pág. 

1 de fato foi levada à efeito pelo meio eletrônico, conforme pode-se aferir 

da consulta na aba “expedientes” contida na plataforma digital PJE. Dito 

isto, não há que se falar silêncio da empresa RECUPERANDA nos autos da 

ação incidental, porquanto, nula a sua intimação no modo em que levado à 

efeito. Por outro lado, atento ao princípio da instrumentalidade das formas, 

segundo o qual o formalismo exacerbado deve ser desprezado em prol da 

celeridade processual desde que inexista qualquer prejuízo às partes, 

torna-se desnecessária a declaração de nulidade da sentença para se 

reoportunizar a manifestação à empresa RECUPERANDA. Isto porque, 

ainda em sede de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO a mesma apresentou 

sua manifestação no tocante à impugnação, aduzindo aderir por completo 

à pretensão deduzida na inicial. Senão, vejamos o trecho da manifestação: 

“A Cooperativa de crédito Sicredi impugna o valor apresentado pela 

empresa recuperanda em sua lista de credores, que foi no valor inicial de 

R$ 947.093,00 (novecentos e quarenta e sete mil e noventa e três reais). 

A recuperanda aproveita os Embargos apresentado, para se manifestar, 

de que em nada obsta, pelo valor que foi apresentado pela credora, e que 

ficou no montante de R$ 989.512,73 (novecentos e oitenta e nove mil, 

quinhentos e doze reais e setenta e três centavos), devendo o mesmo ser 

habilitado na Recuperação Judicial do Auto Posto Tuiuiu.” Com efeito, os 

presentes embargos deverão ser providos para reconhecer o equívoco 

no relatório da sentença quando noticiou a inércia da empresa 

recuperanda, eis que a mesma não foi intimada pelo Diário da Justiça 

Eletrônico, conforme ditames da Portaria 161/2017-TJMT pelo que não se 

deve imputá-la inércia. Não obstante, considerando que a recuperanda 

aderiu ao pedido de retificação do valor anotado na recuperação como 

devido à IMPUGNANTE ao tempo em que apresentou os aclaratórios, não 

há que se falar em efeito modificativo na sentença. É como decido! Ante o 

exposto, reconheço a omissão da sentença e em razão disto ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de que: a) seja declarada a 

inexistência formal de intimação da recuperanda no curso do incidente, 

vez que não foi intimada via DJE, pelo que não há que se falar inércia da 

mesma; b) seja mantida a sentença – sem a produção de efeito 

modificativo – porquanto o reconhecimento havido no item anterior não 

altera a convicção deste Juízo, mormente por ter a empresa recuperanda 

aderido à pretensão de retificação do crédito anotado na recuperação. P. 

R. I. Decorrido o prazo recursal, cumpra-se a sentença na íntegra. Após, 

arquive-se. Cáceres/MT, 19 de Janeiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007038-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CAROLINE DA ROCHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1007038-55.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: PAULA CAROLINE DA ROCHA SILVA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO CÍVEL 

ajuizada por PAULA CAROLINE DA ROCHA SILVA em face de YMPACTUS 

COMERCIAL S/A. No primeiro despacho o Juízo determinou ao autor que 

promovesse a emenda da inicial de modo que fosse demonstrada a 

alegada hipossuficiência econômica. Contudo, intimado o autor deixou 

transcorrer o prazo sem emendar a inicial (id. 11308981). É a síntese. 

Decido. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 321 que: Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Como consequência da inobservância 

do prazo anotado para a emenda da inicial, preceitua o mesmo códex que 

o Juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). Da 

leitura do processo, observo que decorreu o prazo para a emenda da 

inicial sem que o autor adotasse qualquer postura no feito. Com efeito, 

considerando que o autor mesmo intimado para emendar a inicial, nada 

manifestou neste feito no sentido de suprir ou justificar a falta apontada, 

deverá a inicial ser indeferida. É como decido! Ante o exposto, nos termos 

do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo único, todos do Código de Processo 

Civil, INDEFIRO A INICIAL e via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se. Cáceres/MT., 19 de Janeiro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007148-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DAMIAO CARDOZO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Outros Interessados:

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1007148-54.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: PEDRO DAMIAO CARDOZO FILHO EXECUTADO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. HOMOLOGO o pedido de desistência (id. 

10893137) para que sobre ele recaiam os jurídicos e legais efeitos. Sendo 

assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na 

forma do art. 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem custas, pois não 

recebida a inicial. P. R. I. Cáceres/MT., 19 de Janeiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001303-75.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ANTONIO MARTINEZ BONIN (EXECUTADO)

F. N. DOS S. MARTINEZ - ME (EXECUTADO)

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ (EXECUTADO)

MAXILEIA FERREIRA DE LAET (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA LIMA E CASTRO OAB - MG155459 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1001303-75.2016.8.11.0006 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: F. N. DOS S. 

MARTINEZ - ME, FERNANDO ANTONIO MARTINEZ BONIN, FERNANDO NEI 

DOS SANTOS MARTINEZ, MAXILEIA FERREIRA DE LAET Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. 

em face de F.N.DOS SANTOS MARTINEZ-ME e outros. HOMOLOGO o 

acordo entabulado pelas partes (id. 11002939) para que sobre ele recaiam 

os jurídicos e legais efeitos. Assim sendo, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

DE EXECUÇÃO na forma do art. 485, III, alínea b c.c 924, III, ambos do 

Código de Processo Civil. Honorários na forma convencionada. Na 

eventualidade de custas pendentes, intime-se os executados para 

pagamento no prazo de 15 dias. Em seguida, após as anotações e 

comunicações eventuais, arquive-se. P. R. I. Cáceres/MT., 19 de Janeiro 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003238-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON CESAR MOREIRA SOARES (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1003238-19.2017.8.11.0006 

AUTOR: MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA RÉU: AIRTON CESAR 

MOREIRA SOARES Vistos, etc... Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada 

por MARIA APARECIDA OLIVEIRA em face de AIRTON CESAR MOREIRA 

SOARES. Eis a sinopse fática: “A demandante é credora do demandado 

pela importância líquida de R$1.159,00 (um mil, cento e cinquenta e nove 

reais) representado pelo cheque, nº AA 000050, Banco Itaú, agência 

Cáceres – MT (0527), conta corrente nº 24166-5, no valor de R$ 1.159,00, 

emitido em 29 de maio de 2014, em anexo. Ao tempo da emissão do 

cheque aludido, a demandante concedeu, a pedido do demandado, um 

prazo de tolerância para depósito ou saque, tendo ajustado prazo para os 

dias 05/08/2014, época em que foi depositado e devolvido por 

insuficiência de fundo conforme demonstra o verso do referido título. A 

demandante tentou de todas as formas receber o crédito que lhe é devido 

sem sucesso, haja vista que o demandado, por seu sócio administrador, 

só vem procrastinando honrar o compromisso sem definir uma data de 

pagamento. O crédito atualizado, até a presente data, importa em R$ 

1.950,38 (um mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos) 

conforme demonstra a planilha anexa, que integra esta petição para todos 

os efeitos legais como um todo indivisível.” Ao final, após tecer suas 

considerações de fato e de direito, requereu o julgamento de procedência 

da inicial, a fim de que fosse constituído o título executivo no importe de 

R$1.950,38 (hum mil novecentos e cinquenta reais e trinta e oito 

centavos). Com a inicial (id. 7267806) vieram documentos. No id. 8738860 

foi deferido provisoriamente a justiça gratuita, bem como foi determinado o 

processamento da inicial com a citação e intimação do requerido para 

pagamento da dívida. O réu foi citado no id. 9413607. Já no id. 10573023 

foi certificado o decurso do prazo sem que o réu tenha efetuado o 

pagamento da dívida ou formulado defesa. Já no id. 10947317 a autora 

requereu o julgamento do processo com a constituição da dívida em título 

executivo. É o relatório. Decido. A requerente pleiteia nos autos o 

pagamento de dívida contraída pelo requerido, haja vista o inadimplemento 

do mesmo. Passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no 

art. 355, inciso II do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), bem 

como, no art. 701, §2º do mesmo Códex por estar o pedido inicial 

respaldado em início de prova, e o requerido não embargou. 

Prefacialmente decreto a revelia do requerido, já que não apresentou 

embargos monitórios. E, sendo revel, faz-se necessário a aplicação dos 

efeitos do art. 344 do CPC. Além de aplicar os efeitos da revelia, a petição 

inicial esta respaldada em prova cabal da existência da obrigação pelo 

requerido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 700, dispõe que: “Art. 

700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com 

base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir 

do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de 

coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento 

de obrigação de fazer ou de não fazer.” A prova escrita cogitada pelo 

artigo acima é aquela que conduz à dedução de que efetivamente houve 

uma relação jurídica entre as partes e que desta relação originou uma 

obrigação de pagar certa quantia em dinheiro ou de entregar determinada 

coisa. Na lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: “Quando se 

exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, 

não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, 

como se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita 

necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do 

direito alegado em juízo. Em suma: o cabimento da ação monitória depende 

de prova escrita que sustente o crédito – isto é, de prova que, sem 

necessitar demonstrar o fato constitutivo, mereça fé em relação à sua 

autenticidade e eficácia probatória – e que não constitua título executivo.” 

(Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo – 4ª Edição Revista, 

Atualizada e Ampliada – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 – 

Pg.950). No caso dos autos, a inicial foi instruída com prova escrita, 

notadamente o cheque emitido pelo devedor o qual foi devolvido por 

insuficiência de fundos (id. 7268215). Não obstante, assegurado o 

exercício do contraditório em cuja oportunidade o réu poderia contrapor-se 

à cobrança, quedou-se inerte. Assim, entendo que os documentos 

registram a existência de um crédito em favor da requerente e devido pelo 

requerido. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I e 701, §1º, 

ambos do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), JULGO 

PROCEDENTE a ação monitória ajuizada por MARIA APARECIDA OLIVEIRA 

em face de AIRTON CESAR MOREIRA SOARES, e, como consequência 

CONSTITUO, de pleno direito, em título executivo judicial, CONVERTENDO o 

mandado inicial em mandado executivo e CONDENANDO o requerido a 

pagar ao requerente a importância de R$ 1.950,38 (Hum mil novecentos e 

cinquenta reais e trinta e oito centavos) que deverá ser atualizado 

monetariamente pelo índice do INPC e juros de mora de 1 % ao mês, nos 

termos do artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do Código 

Tributário Nacional, a partir do último cálculo. Condeno o Requerido ao 

pagamento das custas, despesas processais e honorários advocatícios, 

este arbitrado em em 10% (cinco) por cento sobre o valor da condenação. 

Após o decurso do prazo recursal, intime-se a parte autora para que 

apresente o demonstrativo atualizado da dívida e intime o requerido para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

incidência da multa de 10% (dez) por cento e, também, de honorários de 

advogado de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código 

de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015). Cumpra-se. Cáceres/MT., 19 de 

Janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000121-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY DIAS MASSONI OAB - MT0015458A (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON JOSE DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1000121-54.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: ADEMILSON 

JOSE DE PAULA Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão 

ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A em face de ADEMILSON JOSÉ 

DE PAULA, devidamente qualificados. Narra a inicial que o autor celebrou 

contrato de financiamento com garantia fiduciária com a parte requerida. O 

objeto do contrato seria 01 (um) veículo da marca Volkswagen, modelo: 

Saveiro 1.6, 8v, ano/modelo: 2013/2014 e de placa nº OBQ-7218 MT. 

Todavia, a parte requerida teria deixado de cumprir com o pagamento das 

parcelas, o que resultou na dívida de R$10.186,85 (dez mil cento e oitenta 

e seis reais e oitenta e cinco centavos). Após tecer suas razões de fato e 

de direito, requereu liminarmente a busca e apreensão do veículo. No 

mérito, requereu a procedência da ação, ratificando-se a liminar, para o 

fim de consolidar a propriedade do bem em seu nome. Com a inicial vieram 

os documentos necessários para deferimento da liminar de busca e 

apreensão. O veículo foi apreendido e o requerido citado, conforme se 

extrai do auto de busca e apreensão e certidão de id10707453, no 
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entanto, não compareceu aos autos para purgar a mora ou apresentar 

defesa. É a síntese. Decido. Cuida-se de ação de busca e apreensão 

ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A em face de ADEMILSON JOSÉ 

DE PAULA, devidamente qualificados. Decreto a revelia do Requerido com 

base no art. 344 do Novo Código de Processo Civil e art. 307 do mesmo 

códex. Passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme prevê o artigo 

355, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Pelos documentos 

trazidos aos autos pelo Requerente, restaram provadas: 1- a existência 

de contrato de abertura de crédito (id. 698425) com cláusula de alienação 

fiduciária, tendo por objeto um veículo, marca Volkswagen, modelo: 

Saveiro 1.6, 8v, ano/modelo: 2013/2014 e de placa nº OBQ-7218 MT. 2- o 

inadimplemento e a constituição em mora (id. 698440). O princípio 

fundamental do direito contratual é o pacta sunt servanda, só derrogado 

diante de condições extraordinárias como caso fortuito ou força maior, 

sendo ônus do Réu a comprovação de situações excludentes de sua 

obrigação. Não apresentadas estas e comprovado o inadimplemento do 

compromisso contratual, impõe-se o deferimento da pretensão exordial, 

vez que a posse do bem passa a pertencer a quem não tem justo título. 

Isto posto, julgo procedente o pedido inicial e declaro rescindido o contrato 

firmado entre as partes e, com fulcro no art. 66 da Lei 4.728/65 com 

redação dada pelo Decreto Lei 911/69, consolido nas mãos do Requerente 

o domínio e a posse plena e exclusiva, já concedida na liminar, sobre o 

marca Volkswagen, modelo: Saveiro 1.6, 8v, ano/modelo: 2013/2014 e de 

placa nº OBQ-7218 MT. Faculto a venda pelo Requerente nos termos do 

Decreto Lei 911/69. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, bem como nas 

custas e despesas processuais. Segue, em anexo, comprovante de baixa 

da restrição averbada anteriormente por este juízo. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Caceres, 19 de janeiro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005379-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT0016284A (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL BENEDITO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1005379-11.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MANOEL BENEDITO DA SILVA Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por BRADESCO 

FINANCIAMENTOS em face de MANOEL BENEDITO DA SILVA. Conforme 

manifestação do patrono do Autor, o mesmo enseja pela desistência da 

ação, apresentado no (ID 11292324). Quanto aos demais pedidos, 

observo que é responsabilidade do Requerente promover as devidas 

baixas junto aos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista, que este 

Juízo não as promoveu. Frise-se que até o momento não houve a citação 

do Requerido. A respeito da desistência da ação se faz necessário 

conhecer o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Mato Grosso, qual 

seja: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – DESISTÊNCIA DO PROCESSO ANTES 

DA CITAÇÃO OU COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU – 

HOMOLOGAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA RESISTÊNCIA DO RÉU – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 485, §4º, do 

CPC/2015, dispõe que, “oferecida a contestação, o autor não poderá, sem 

o consentimento do réu, desistir da ação”, ou seja, antes da apresentação 

da contestação, a desistência e consequente extinção do processo fica a 

critério exclusivo do autor, independentemente de quão veemente seja a 

resistência do réu. (Ap 22021/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, 

Publicado no DJE 30/10/2017). Sendo assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA e nos termos do art. 485, VIII do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas já 

recolhidas. Intime o departamento responsável para proceder a restituição 

da diligência para o Autor, no prazo de cinco dias. P. R. I. Após, 

arquive-se independente do trânsito em julgado Cáceres-MT, 19 de janeiro 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004509-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERINALDO DE OLIVEIRA SANTANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1004509-63.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ERINALDO DE OLIVEIRA SANTANA Vistos, etc. BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS ingressou com a presente busca e apreensão com 

supedâneo no Decreto-Lei nº911/69 em desfavor de ERINALDO DE 

OLIVEIRA SANTANA, tendo por objeto um veículo de marca CHEVROLET, 

modelo PRISMA ECONO/FLEX LT 1.4 VHC-E 8V A/G 4P, ano fabricação 

2012, chassi 9BGRP69X0CG329677, placa OAT1901, cor BRANCA e 

Renavam nº 455322961. Requereu, liminarmente, a busca e apreensão do 

veículo. Sobreveio decisão de id. 9128537 concedendo liminarmente a 

busca e apreensão do veículo. Cumprido o mandado (id. 9514684), 

procedeu-se a citação do réu, que apresentou embargos à execução (id. 

9879831). Intimado (id. 10752406) o autor se manifestou no id. 10962592. 

É o relatório. Decido. Primeiramente, passo a análise dos embargos à 

execução, os quais foram opostos dentro dos autos principais. De logo, 

tenho como praticável a decisão antecipada do mérito, nos termos do art. 

355, inciso I, do CPC, porquanto a questão posta em juízo prescinde da 

produção de outras provas, revelando-se suficiente a documental 

existente nos autos. Cuida-se de ação de busca e apreensão de veículo 

alienado fiduciariamente, formulado em face da mora do devedor, o qual 

apresentou embargos à execução como meio de defesa. Primeiramente, 

verifico que após citada, o Requerido apresentou como defesa embargos 

à execução. Pois bem, in casu, observo que a via eleita pelo devedor para 

se opor a ação de busca e apreensão é nitidamente imprópria ao fim 

colimado. Os embargos á Execução, como já explicitamente indicado pela 

própria nomenclatura, são cabíveis contra processo de execução, 

conforme preconiza o art. 914 do CPC, in litteris: “Art. 914. O executado, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 

execução por meio de embargos.”. De outro lado, a defesa a ser manejada 

pelo devedor em ação de busca e apreensão é a contestação (art.3º, §3º 

do Dec/Lei 911/69), podendo optar, ainda, pela purgação da mora para 

reaver o veículo, se for de seu interesse (art.3º, §2º Dec/Lei 911/69). 

Portanto, evidenciada a inadequação dos embargos à execução para 

combater ação de busca e apreensão, a REJEIÇÃO dos embargos é 

medida que se impõe. Ante o exposto, com supedâneo na motivação 

supra e demais normas atinentes à matéria, REJEITO os embargos 

apresentados no id. 9879831. Mesmo que recebida a defesa pelo princípio 

da instrumentalidade das formas, os questionamentos apresentados pela 

Demanda não demonstram ilegalidade ou irregularidade nos cálculos 

apresentados pelo Autor. Percebe-se que os cálculos estão em 

consonância com o contrato, inclusive no demonstrativo foi efetuado o 

abatimento proporcional dos juros em relação às parcelas vincendas. 

Inexistindo impugnação específica, e ainda que os argumentos 

apresentados não discutem a validade do contrato e/ou demonstram 

abusividade dos juros remuneratórios, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que a prova documental acostada nos autos é suficiente para 

julgamento do mérito. Pelos documentos trazidos aos autos pelo 

Requerente, restaram provadas: 1- a existência de contrato de abertura 

de crédito (id. 9124691) com cláusula de alienação fiduciária, tendo por 

objeto um veículo da marca CHEVROLET, modelo PRISMA ECONO/FLEX LT 

1.4 VHC-E 8V A/G 4P, ano fabricação 2012, chassi 

9BGRP69X0CG329677, placa OAT1901, cor BRANCA e Renavam nº 

455322961. 2- o inadimplemento e a constituição em mora (id. 9124691). O 

princípio fundamental do direito contratual é o pacta sunt servanda, só 

derrogado diante de condições extraordinárias como caso fortuito ou 
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força maior, sendo ônus do Réu a comprovação de situações excludentes 

de sua obrigação. Não apresentadas estas e comprovado o 

inadimplemento do compromisso contratual, impõe-se o deferimento da 

pretensão exordial, vez que a posse do bem passa a pertencer a quem 

não tem justo título. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial e declaro 

rescindido o contrato firmado entre as partes e, com fulcro no art. 66 da 

Lei 4.728/65 com redação dada pelo Decreto Lei 911/69, consolido nas 

mãos do Requerente o domínio e a posse plena e exclusiva, já concedida 

na liminar, sobre o veículo da marca CHEVROLET, modelo PRISMA 

ECONO/FLEX LT 1.4 VHC-E 8V A/G 4P, ano fabricação 2012, chassi 

9BGRP69X0CG329677, placa OAT1901, cor BRANCA e Renavam nº 

455322961. Faculto a venda pelo Requerente nos termos do Decreto Lei 

911/69. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor da causa, bem como nas custas e 

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

Intimem-se. Cáceres, 19 de janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006546-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THELL DE ARRUDA GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1006546-63.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: THELL DE ARRUDA 

GARCIA Vistos, etc... Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

ajuizada por OMNI FINANCEIRA S/A, em face de THELL DE ARRUDA 

GARCIA devidamente qualificados nos autos, pelas razões elencadas na 

exordial. Tramitando regularmente o feito, a parte autora requereu a 

desistência da ação com a consequente extinção do feito. Diante da 

circunstância, verifico a hipótese de extinção do processo sem resolução 

do mérito, sendo desnecessária a manifestação da parte Requerida (Art. 

485, §4º, CPC). Ante o exposto, homologo o pedido de desistência e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma 

do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de 

desbloqueio do veículo via RENAJUD, bem como a exclusão de possíveis 

anotações nos sistemas de proteção ao crédito em nome do requerido, 

tendo em vista que não partiu deste Juízo este comando, sendo de 

incumbência da parte autora realizar as referidas diligências. Custas já 

recolhidas. Intime-se. Cumpra – se. Cáceres, 19 de janeiro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005142-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA FIM DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1005142-74.2017.8.11.0006 

AUTOR: NELSON RIBEIRO RÉU: KARINA FIM DE ALMEIDA Vistos, etc. 

Cuida-se AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com fundamento no decreto/lei 

911/69 proposta por NELSON RIBEIRO em desfavor de KARINA FIM DE 

ALMEIDA. Tramitando regularmente o feito, as partes noticiaram a 

composição de acordo (id.11083611). Analisando os termos e condições 

do referido acordo, não vislumbro qualquer vício impeditivo da sua 

homologação. Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo 

entabulado entre as partes para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos e DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 487, III, 

alínea b, do Código de Processo Civil. Custas já recolhidas. Considerando 

a renúncia ao prazo recursal, arquivem-se os autos. Cáceres, 19 de 

janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007316-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR CARLOS ESTEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1007316-56.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

OSMAR CARLOS ESTEVES Vistos etc. HOMOLOGO o pedido de 

DESISTÊNCIA formulado no id. 11045230 para que sobre ele recaiam os 

jurídicos e legais efeitos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, VIII do Código de 

Processo Civil. P. R. I. Sem custas, por não ter sido processada a 

demanda. Arquive-se independente de trânsito em julgado. Cáceres/MT., 

19 de Dezembro de 2017 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004922-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

HORIZONTE ENGENHARIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DESPACHO Numero do Processo: 

1004922-76.2017.8.11.0006 AUTOR: MUNICIPIO DE CACERES RÉU: 

HORIZONTE ENGENHARIA LTDA - ME Vistos etc. Primando pela 

conciliação e amparando-me no disposto no art. 139, V do CPC, designo 

audiência para tentativa de autocomposição entre as partes para o dia 23 

de Janeiro de 2017 às 14:00 horas, na sala de audiências da 3ª Vara 

desta comarca. Cite-se e intime-se a parte requerida, com as advertências 

legais, anotando que o prazo para a sua defesa fluirá a partir da data 

designada para a tentativa de conciliação – acaso esta não seja frutífera. 

Intime-se o MUNICÍPIO através de seu Procurador. Saliento que acaso as 

partes não transacionem, o pedido liminar deduzido na inicial será 

apreciado no prazo máximo de até cinco dias subsequentes ao ato. 

Expeça-se o necessário. Após, aguarde-se a data designada. 

Cáceres/MT., 19 de Dezembro de 2017. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1007860-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA HELENA GOMES BARUFFI (IMPETRANTE)

RENATA CAROLINE DOS SANTOS LOPES (IMPETRANTE)

ROSENI INACIO PEREIRA FRANCISCO (IMPETRANTE)

KARLA SANTANA DA SILVA (IMPETRANTE)

MARCILENE COSTA MONTEIRO (IMPETRANTE)

ANA PAULA BARBOSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT 

(IMPETRADO)

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Cáceres - MT o senhor , FRANCIS MARIS 

CRUZ (IMPETRADO)
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Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

ROSENI INACIO PEREIRA FRANCISCO, KARLA SANTANA DA SILVA, 

PRISCILA HELENA GOMES BARUFFI, ANA PAULA BARBOSA DA SILVA, 

RENATA CAROLINE DOS SANTOS LOPES e MARCILENE COSTA 

MONTEIRO contra ato ilegal do PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES SR. 

FRANCIS MARIS CRUZ e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES SR. MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA, que não procederam à 

posse das impetrantes no cargo público para o qual foram nomeadas 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias, razão pela qual se volve perante este 

Juízo. Com a inicial, veio documentação. Os autos vieram conclusos. É o 

que merece registro. Fundamento e Decido. Nos autos, pretende-se 

assegurar a posse das impetrantes no cargo para o qual foram aprovadas 

e posteriormente nomeadas. Em princípio, recebo a inicial, já que preenche 

os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 319 e não incide nas 

hipóteses do art. 330, estes últimos do CPC/2015. Quanto à tutela de 

urgência, a lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7°, inc. III, 

que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, 

quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”. Dessa forma, 

deve concorrer à concessão da medida liminar a existência de dois 

requisitos legais: relevância do fundamento do pedido e a ineficácia da 

medida caso seja ao final acolhido o writ - fumaça do bom direito e perigo 

da demora. É caso de deferimento da liminar. No caso, a Administração 

Pública Municipal, por meio do Decreto n.º 503, de 25 de setembro de 

2017, nomeou diversos candidatos aprovados no concurso público 

lançado por meio do edital n.º 002/2017 – PMC, de 06 de abril de 2017, 

destinado ao provimento de cargos pertencentes ao quadro de servidores 

efetivos do Município de Cáceres/MT. Ao que consta, as impetrantes 

lograram êxito em classificar-se no certame em 1º, 8º, 12º, 23º, 26º e 

1ºPcD lugar para o cargo de Professor Licenciado em Pedagogia com 

Docência. Ao feito se acosta documentos de protocolo da apresentação, 

por parte das aspirantes ao cargo, da documentação pertinente à posse, 

nas datas de 13/10/2017, 24/10/2017, 28/09/2017, 05/10/2017, 23/10/2017 

e 20/10/2017, junto à Secretaria de Administração. Em que pese não haver 

nos autos a clara certeza de que as candidatas estão aptas ao exercício 

do cargo, o ato de posse evidentemente deveria ter ocorrido no prazo 

impreterível de 30(trinta) dias. Isso porque o edital n.º 002/2017 dispôs, 

nos itens 3, 3.1, “f” e 3.3, que “este Concurso Público está aberto a todos 

que satisfizerem as exigências das leis brasileiras, podendo ser investido 

no cargo o candidato que preencher, cumulativamente, os requisitos 

abaixo: “3, 3.1, “f”: “comprovar, por ocasião da posse, o nível de 

escolaridade e os demais requisitos básicos para o cargo”; 3, 3.3: “no ato 

da posse, todos os requisitos especificados no subitem 3.1 deste Edital e 

aqueles que vierem a ser estabelecidos em função da alínea “k” do mesmo 

subitem, deverão ser comprovados mediante a apresentação de 

documento original juntamente com fotocópia, sendo impedido de tomar 

posse aquele que não os apresentar, com consequente publicação de ato 

tornando sem efeito sua nomeação.” Portanto, a aferição do 

preenchimento das condições estabelecidas no item 3 do edital em 

epígrafe se dará por ocasião da posse, que de fato não ocorreu. No caso, 

o direito em debate restringe-se ao ato de posse após nomeação no 

concurso público. Em análise perfunctória dos elementos carreados aos 

autos, nota-se que não houve a posse da impetrante, assim como de 

diversos outros nomeados, por conduta omissiva da administração e não 

por qualquer ato que se possa atribuir culpa aos aspirantes ao cargo. Com 

efeito, transcorridos mais de 30(trinta) dias do ato de nomeação (Decreto 

n.º 503, 25/09/2017), o Município de Cáceres ainda não havia dado posse 

aos nomeados, em evidente afronta ao que dispõe o art. 14, §1º, da Lei 

Complementar Municipal n.º 25/97: “A posse ocorrerá no prazo de até 

trinta dias, contados da publicação do ato de nomeação, prorrogáveis por 

mais trinta dias, a requerimento do interessado, mediante justificativa.” 

Ainda trouxe o art. 2º do Decreto de nomeação o seguinte mandamento: 

“Os documentos exigidos contidos no anexo I, devem ser apresentados 

na Coordenação e Recursos Humanos da Secretaria Municipal de 

Administração, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste 

Ato de Nomeação.” Cumpre mencionar que pretensão do impetrante 

encontra-se amparada, ainda, pela súmula n.º 16 do STF, cujo teor 

transcreve-se: “Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse”. – 

grifou-se. A jurisprudência do STF se firmou neste sentido: Direito 

subjetivo de servidor nomeado à posse "A pretensão recursal não merece 

acolhida. É que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no 

sentido de que o servidor nomeado para um cargo público goza do direito 

subjetivo à posse (Súmula 16). E, como se sabe, somente com a posse é 

que se forma a relação jurídica do servidor com a Administração, quando, 

a partir de então, poderia se verificar eventual cumulação ilícita de 

cargos." (RE 596892, Relator Ministro Ricardo, decisão monocrática, 

julgamento em 19.5.2011, DJe de 25.5.2011). Outrossim, resta verificada a 

probabilidade de futura ineficácia da medida caso deferida tardiamente, 

vez que a candidato, ao ser nomeada, organizou-se de modo a dar 

cumprimento aos preceitos editalícios, desvinculando-se de cargo público 

ou emprego a fim de velar pela não cumulatividade ilegal de cargos 

públicos ou incompatibilidade de horários. Dessa forma, o evidente 

prejuízo causado às impetrantes pela inércia da administração, somado 

aos fundamentos de direitos esposados alhures, autorizam o deferimento 

da medida liminar pleiteada. ISSO POSTO, e por tudo que dos autos 

consta, DECIDO: (a) RECEBER a inicial, já que preenche os requisitos do 

art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, 

estes últimos do CPC/2015; (b) Processo gratuito, por força do art. 10, XXII 

CE; (c) DEFERIR a liminar pleiteada para determinar que os impetrados 

promovam a POSSE de ROSENI INACIO PEREIRA FRANCISCO, KARLA 

SANTANA DA SILVA, PRISCILA HELENA GOMES BARUFFI, ANA PAULA 

BARBOSA DA SILVA, RENATA CAROLINE DOS SANTOS LOPES e 

MARCILENE COSTA MONTEIRO, no cargo para o qual foi nomeada pelo 

Decreto n.º 503, de 25 de setembro de 2017, no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas; (d) O descumprimento do item “c” acarretará multa 

diária e pessoal do Prefeito Municipal e Secretario de Administração do 

Município de Cáceres de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como a 

configuração do crime de desobediência, nos termos do art. 330 do 

Código Penal; (e) Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras 

para que prestem as informações que entenderem necessárias no prazo 

de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 12.016/2009; (f) 

Ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada (Município de Cáceres), enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito; (g) Com ou sem 

informações, colha-se o parecer ministerial, nos termos do artigo 12 da Lei 

n.º 12.016/2009; (h) Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público; (i) 

Cumpra-se. Às providências. Cáceres, 19 de dezembro de 2017. Joseane 

Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007775-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

4ª CIRETRAN DE CÁCERES (IMPETRADO)

CHEFE DA 4ª CIRETRAN DE CÁCERES/MT (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA contra ato ilegal do CHEFE DA 4ª 

CIRETRAN DE CÁCERES/MT, que não expediu o CRLV do seu veículo, 

após o devido pagamento das respectivas taxas, bem como não liberou a 

moto apreendida em blitz, ao fundamento de que necessário o 

adimplemento de multas, razão pela qual se volve perante este Juízo. Com 

a inicial, veio documentação. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e Decido. Nos autos, pretende-se assegurar a 

expedição do CRLV e liberação do veículo da parte impetrante 

independentemente do pagamento de multas vinculadas ao automóvel. Em 

princípio, recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 

12.016/2009, art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, estes últimos 

do CPC/2015. Quanto à tutela de urgência, a lei do Mandado de Segurança 

dispõe no seu artigo 7°, inc. III, que o Juiz ordenará “que se suspenda o 

ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do 

ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida [...]”. Dessa forma, deve concorrer à concessão da medida 

liminar a existência de dois requisitos legais: relevância do fundamento do 

pedido e a ineficácia da medida caso seja ao final acolhido o writ - fumaça 

do bom direito e perigo da demora. É caso de deferimento da liminar. 

Pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria que é ilegal o 

condicionamento do pagamento de multas para obtenção do licenciamento 

do veículo, bem como para liberação da moto, tal qual o caso em questão, 

exigindo-se, ao certo, a concessão da liminar pleiteada. Confira-se: 
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REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA 

–LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE 

MULTAS – ILEGALIDADE - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS MULTAS – 

IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE, TÃO SOMENTE PARA POSSIBILITAR A 

OBTENÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO INDEPENDENTEMENTE DO 

PAGAMENTO DAS MULTAS. “É ilegal a exigência do prévio pagamento de 

multa para o licenciamento e transferência de veículo quando não 

verificado o requisito da dupla notificação. Recurso não provido.” (Ap, 

41097/2013, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 14/10/2014, Data da publicação no DJE 23/10/2014). 

“A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito deve se dar 

pelas vias ordinárias por necessidade de dilação probatória para apurar 

se o ato administrativo está ou não revestido de ilegalidade, o que é 

vedado na via estreita do mandado de segurança. (...).” (TJ/MT, Quarta 

Câmara Cível, Reexame Necessário 6315/2011, relator Desembargador 

José Silvério Gomes, julgamento em 16/8/2011). (ReeNec 127259/2014, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015). Dessa forma, 

estando o direito em favor do impetrante e a urgência devidamente 

configurada pela necessidade de estar o veículo em questão regular, com 

o pagamento das taxas efetivado, o deferimento é medida que se impõe. 

ISSO POSTO, e por tudo que dos autos consta, DECIDO: (a) RECEBER a 

inicial, já que preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 

319 e não incide nas hipóteses do art. 330, estes últimos do CPC/2015; (b) 

Processo gratuito, por força do art. 10, XXII CE; (c) DEFERIR a liminar 

pleiteada para determinar que seja expedido o CRLV e liberação do veículo 

em questão, independentemente do pagamento de multas, no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas; (d) O descumprimento do item “b” 

acarretará multa diária e pessoal do Diretor do Ciretran local de R$ 100,00 

(cem reais), bem como a configuração do crime de desobediência, nos 

termos do art. 330 do Código Penal; (e) Notifique-se a autoridade apontada 

como coatora para que preste as informações que entender necessárias 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 

12.016/2009; (f) Ciência do feito ao órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica interessada (DETRAN), enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito; (g) Com ou sem 

informações, colha-se o parecer ministerial, nos termos do artigo 12 da Lei 

n.º 12.016/2009; (h) Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público; (i) 

Cumpra-se. Às providências. Cáceres, 19 de dezembro de 2017. Joseane 

Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007775-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

4ª CIRETRAN DE CÁCERES (IMPETRADO)

CHEFE DA 4ª CIRETRAN DE CÁCERES/MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - 

INTIMAÇÃO Cáceres/MT , 19 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que 

atenda ao pedido do oficial de justiça que ora procedo a juntada ou 

requeira o que entender pertinente no prazo de 05 dias . Processo: 

1007775-58.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120) Parte Autora: IMPETRANTE: 

LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA Parte Ré: IMPETRADO: 4ª CIRETRAN DE 

CÁCERES, CHEFE DA 4ª CIRETRAN DE CÁCERES/MT OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Atenciosamente. JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE 

GESTORA JUDICIÁRIA - PLANTÃO DE RECESSO FORENSE SEDE DO 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1007860-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA HELENA GOMES BARUFFI (IMPETRANTE)

RENATA CAROLINE DOS SANTOS LOPES (IMPETRANTE)

ROSENI INACIO PEREIRA FRANCISCO (IMPETRANTE)

KARLA SANTANA DA SILVA (IMPETRANTE)

MARCILENE COSTA MONTEIRO (IMPETRANTE)

ANA PAULA BARBOSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT 

(IMPETRADO)

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Cáceres - MT o senhor , FRANCIS MARIS 

CRUZ (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - 

INTIMAÇÃO Cáceres/MT , 19 de dezembro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, na qualidade 

de Impetrante para que atenda ao pedido do oficial de justiça que ora 

procedo a juntada ou requeira o que entender pertinente no prazo de 05 

dias . JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE Gestor de Secretaria - Plantão de 

Recesso Forense SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA 

PÚBLICA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007182-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DA SILVA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO)

ANA JESSICA PHILIPPSEN OAB - MT23709/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Diferenças Salariais c/c 

Indenização por Dano Moral proposta contra o Estado de Mato Grosso, na 

qual este Juízo determinou a emenda da petição inicial no sentido de 

colacionar o requerimento administrativo e/ou o indeferimento da 

pretensão naquela seara. Em petição, a parte autora aponta que referido 

documento não é imprescindível à propositura da ação e justifica sua 

pretensão no princípio de acesso ao Poder Judiciário. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Pertinente à 

celeuma processual, este Juízo filia-se ao entendimento da 

imprescindibilidade do requerimento administrativo, a fim de constatar a 

pretensão resistida, condição essencial da ação. Aos cidadãos é 

assegurado o acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5.º, XXXV 

CR/88. Entretanto, o conhecimento da respectiva ação depende do 

preenchimento de alguns requisitos de natureza processual, entre eles o 

interesse processual configurado através da pretensão resistida. Na 

espécie, vê-se claramente que a parte autora não se reportou à esfera 

administrativa, vindo bater diretamente às portas do Poder Judiciário. Ora, 

à evidência, ainda que seu direito tenha lastro, não se infere pretensão 

resistida da Administração Pública, fato verificado pela ausência de pedido 

ou indeferimento administrativo, porque a autora simplesmente optou 

diretamente pela via judicial, o que se demonstra inaceitável pelas regras 

processuais civis vigentes. Acerca do tema, trago voto elucidativo do 

Ministro Herman Benjamin no REsp que trata da necessidade de 

requerimento administrativo para ajuizamento de processos de benefícios 

beneficiários, aplicável, “mutatis mutandi”, ao caso: “O EXMO. SR. 

MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): Os autos foram recebidos neste 

gabinete em 18.4.2012. Considero preenchidos os requisitos de 

admissibilidade, razão por que conheço do Recurso Especial. Aberta a 

instância, passo ao exame do mérito. Desde já destaco que o Supremo 

Tribunal Federal admitiu o Recurso Extraordinário 631.240/MG, sob o 

regime da Repercussão Geral, com controvérsia relativa ao presente 

caso: necessidade de prévio requerimento administrativo perante o INSS 

para os segurados exercerem o direito de ação no Judiciário. Inicio por tal 

consideração para estabelecer, com o devido respeito a entendimentos 

em contrário e ciente da pendência de decisão na Corte Suprema, que a 

resolução da problemática jurídica em debate não se resolve no âmbito 

constitucional. O principal argumento para levar a matéria ao plano 

constitucional é a previsão do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que 

transcrevo: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 
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lesão ou ameaça a direito; Em uma análise perfunctória, concluir-se-ia 

facilmente que o direito fundamental de ação, garantido pelo preceito 

acima transcrito, é o centro da discussão aqui travada. Afinal, impor o 

requerimento administrativo como condição de acesso à Justiça seria a 

fixação da quaestio no exame do cumprimento do preceito constitucional 

em comento. Tenho a convicção, todavia, de que a resolução da matéria 

gravita no âmbito infraconstitucional, o que passo a fundamentar. Primeiro 

cabe ressaltar que a verificação das condições da ação (aí incluído o 

interesse de agir) não caracteriza ofensa ao próprio direito de ação, afinal 

o segurado teve acesso à Justiça materializado pelo presente processo. 

Nesse sentido convém transcrever doutrina de Luiz Guilherme Marinoni 

(Curso de Processo Civil, V. 1, 4ª edição, pág. 219), que, ao comentar 

sobre o preceito constitucional aqui debatido, assim estabelece: 

“Entretanto, tal apreciação, segundo o art. 267, VI, do CPC, requer a 

presença de determinados requisitos, chamados de condições da ação, 

exigência que não viola a garantia constitucional de ação nem é com ela 

incompatível. A falta de um desses requisitos obstaculiza a apreciação da 

afirmação de lesão ou ameaça, mas não exclui o direito de pedir essa 

apreciação. A sentença que reconhece a ausência de uma das condições 

da ação apenas impede que ação continue a se desenvolver, mas não 

nega que a ação foi exercida”. Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de 

Direito Processual Civil, volume I, 6ª edição) comunga do mesmo 

entendimento, acrescentando importante conclusão no sentido de as 

condições da ação serem limitadoras do direito de ação: “Razões de 

ordem ética ou econômica legitimam certas limitações impostas pela lei ao 

direito ao provimento de mérito. Quando se diz que todos tem direito ao 

pronunciamento dos juízes sobre suas pretensões, esse todos não 

significa que qualquer pessoa o tenha, em qualquer circunstância 

(Liebman). A tendência à universalização da tutela jurisdicional é refreada 

pela legítima conveniência de impedir a realização de processos sem a 

mínima condição de produzir algum resultado útil ou predestinados a 

resultados que contrariem regras fundamentais da Constituição ou da 

própria lei. Daí os requisitos do interesse de agir, (...); da legitimatio ad 

causam , (....); e da possibilidade jurídica da demanda (....). Presente todas 

essas condições da ação, diz-se que o sujeito tem direito de ação – e 

consequentemente só o terão aqueles que se encontrarem amparados por 

elas. Carece de ação quem não esteja amparado por esses requisitos, 

ainda que apenas um deles lhe falte.” Tenho que efetivamente o direito de 

ação garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF tem como limitador as condições 

da ação. Essa premissa induz à ilação de que a presente matéria não se 

resolve no âmbito constitucional, mas na análise da legislação processual 

infraconstitucional, especificamente na configuração do interesse de agir 

do segurado. Nessa linha já decidiu o Supremo Tribunal Federal: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. LEI 6.024/74. LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE. BANCO CENTRAL. PREJUÍZOS 

AOS INVESTIDORES. CARÊNCIA DA AÇÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. 

OFENSA REFLEXA. 1. O Tribunal a quo limitou-se a reconhecer a carência 

da ação dos agravantes, por falta de interesse de agir. Tal questão, ante 

seu manifesto caráter processual e infraconstitucional, é insuscetível de 

exame em sede de recurso extraordinário, a título de ofensa ao art. 5º, 

XXXV, da Constituição Federal que, se existente, seria meramente reflexa 

ou indireta. 2. O mérito da demanda sequer foi examinado. Inviável, 

portanto, a discussão em torno do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, 

para se definir a responsabilidade do Banco Central pelos prejuízos 

causados aos investidores. 3. Agravo regimental improvido (RE 234371 

AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 13-02-2004 

PP-00016 EMENTA VOL-02139-02 PP-00303). EMENTA: AÇÃO DE 

NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PRETENSAO DO PROPRIETARIO DO 

PREDIO VIZINHO AO EMBARGO DE OBRA DE TERCEIRO, POR SUPOSTA 

VIOLAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS. CARÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALEGAÇÃO DE MALTRATO 

AOS INCS. XXXV E XXII DO ART. 5. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O 

proprietário do prédio vizinho não ostenta o direito de impedir que se 

realize edificação capaz de tolher a vista desfrutada a partir de seu 

imóvel, fundando-se, para isso, no direito de propriedade. A garantia do 

acesso a jurisdição não foi violada pelo fato de ter-se declarado a 

carência da ação. O art. 5. inc. XXXV da Constituição não assegura o 

acesso indiscriminado ao Poder Judiciário. Recurso extraordinário não 

conhecido (RE 145023, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, 

DJ 18-12-1992 PP-24388 EMENT VOL-01689-06 PP-01085). Passo, 

portanto, a examinar a configuração do interesse de agir do recorrido, 

condição da ação prevista nos arts. 3º e 267, VI, do CPC, e objeto da 

controvérsia aqui apreciada. O interesse de agir, também chamado 

interesse processual, caracteriza-se pela materialização do binômio 

necessidade-utilidade da atuação jurisdicional. De acordo com a Teoria 

Eclética da ação, adotada pelo nosso ordenamento processualista, é 

necessária, em regra, a afirmação de uma lesão a um direito para o 

exercício do direito de ação. A existência de um conflito de interesses no 

âmbito do direito material faz nascer o interesse processual para aquele 

que não conseguiu satisfazer consensualmente seu direito. A doutrina 

classif ica o interesse processual em interesse-ut i l idade, 

interesse-necessidade e interesse-adequação. É pertinente ao presente 

caso o interesse-necessidade, que Fredie Didier Jr. (Curso de Direito 

Processual Civil, vol. 1, 12ª edição, pág. 212) assim define: “O exame da 

"necessidade da jurisdição" fundamenta-se na premissa de que a 

jurisdição tem de ser encarada como última forma de solução de conflito. 

Esse pensamento só é correto, entretanto, para as situações em que se 

pretende exercitar, pelo processo, direitos a uma prestação 

(obrigacionais, reais e personalíssimos), pois há a possibilidade de 

cumprimento espontâneo da prestação.” Nas ações judiciais que visam à 

concessão de um benefício previdenciário, o "cumprimento espontâneo da 

prestação", na expressão utilizada pelo citado doutrinador, por parte da 

autarquia previdenciária impõe a submissão de um pedido administrativo 

pelo segurado, já que não há possibilidade jurídica de concessão de ofício 

de prestação previdenciária. O mesmo autor disserta sobre 

interesse-necessidade para as ações condenatórias, nas quais se 

enquadram as ações judiciais com objetivo concessório de benefício: “Nas 

ações condenatórias (consideradas como todas aquelas em que se busca 

certificação e efetivação de uma determinada prestação), o autor deve 

afirmar a existência do fato constitutivo do seu direito (causa ativa), bem 

como o fato violador desse direito – para a configuração do interesse, 

basta a afirmação da lesão, pois a verificação da sua existência é 

questão de mérito" (op. cit. pág. 213). Cândido Rangel Dinamarco 

(Instituições de Direito Processual Civil, volume II, 6ª edição, pág. 310) 

também ressalta o Poder Judiciário como via necessária à satisfação da 

pretensão: Haverá o interesse processual sempre que o provimento 

jurisdicional pedido for o único caminho para tentar obtê-lo e tiver aptidão a 

propiciá-lo àquele que o pretende. SUBSTANCIADO PELO APANHADO 

DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL ACIMA, TENHO QUE A FALTA DE 

POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

RESULTA EM AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DOS QUE LITIGAM 

DIRETAMENTE NO PODER JUDICIÁRIO. A PRETENSÃO NESTES CASOS 

CARECE DE QUALQUER ELEMENTO CONFIGURADOR DE RESISTÊNCIA 

PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. NÃO HÁ CONFLITO. NÃO HÁ LIDE. 

NÃO HÁ, POR CONSEGUINTE, INTERESSE DE AGIR NESSAS SITUAÇÕES. 

O PODER JUDICIÁRIO É A VIA DESTINADA À RESOLUÇÃO DOS 

CONFLITOS, O QUE TAMBÉM INDICA QUE, ENQUANTO NÃO HOUVER 

RESISTÊNCIA DO DEVEDOR, CARECE DE AÇÃO AQUELE QUE 

"JUDICIALIZA" SUA PRETENSÃO. Por exemplo, nos casos de direitos 

potestativos, é imprescindível que a autarquia seja provocada a se 

manifestar. Se não há como o devedor se opor ao direito, também não há 

por que provocar o Judiciário nesses casos. Em situações análogas, esta 

Corte Superior tem decidido no mesmo sentido. Acerca de ação para 

ressarcimento do seguro obrigatório DPVAT, assim consignou: AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA 

DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. 

INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO 

ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA 

ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. 2. Rever o entendimento firmado pelo 

acórdão recorrido, no sentido da não formulação do requerimento 

administrativo, demanda a análise do acervo fático-probatório dos autos, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. O tema constitucional em 

discussão (inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário) refoge à 

alçada de controle desta Corte Superior de Justiça. 4. Agravo regimental 

desprovido (AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 8/8/2011, grifei). Transcrevo 

excerto do voto condutor do acórdão pertinente ao caso em exame: “Na 

hipótese, TRATA-SE DE REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO, 
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REQUISITO ESSENCIAL PARA A UTILIDADE DA PROVIDÊNCIA 

JURISDICIONAL, ISSO PORQUE A PROVOCAÇÃO DO ESTADO E A 

POSTERIOR CONCRETIZAÇÃO DO PROCESSO NÃO PODE SER 

INSTRUMENTO DE MERA CONSULTA, MAS SIM, MEIO DE APLICAÇÃO DA 

JUSTIÇA, COMO FORMA DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS. Reproduzo 

outras decisões em que se considerou a postulação administrativa prévia 

para configurar o interesse processual: PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. PIS. DECRETOS-LEIS 2.445 E 2.449/88. PRESCRIÇÃO. 

COMPENSAÇÃO. DIREITO SUPERVENIENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. (...) 3. A ausência de requerimento 

administrativo para a compensação tributária, tal como exigido no art. 74 

da Lei nº 9.430/95 (redação original), torna o autor da demanda, nesse 

ponto, carecedor do direito de ação por falta de interesse de agir. (...) 9. 

Recurso especial provido em parte (REsp 905.262/SP, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,DJ 29/3/2007, p. 255). 

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS-DATA. INEXISTENCIA 

DE PREVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: IMPETRANTE CARECEDOR 

DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENUNCIADO N. 02 

DA SUMULA DA CORTE. PRECEDENTES. PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MERITO (HD . 29/DF, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, 

TERCEIRA SEÇÃO, DJ 27/5/1996, p. 17801). PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA RECUSA NO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES. 

1. Para que esteja configurado o interesse de agir é indispensável que a 

ação seja necessária e adequada ao fim a que se propõe. A ação será 

necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o 

bem almejado. 2. A inércia da recorrida frente a simples realização de 

pedido administrativo de exibição de documentos, sem a comprovação do 

pagamento da taxa legalmente prevista (art. 100, § 1º, da Lei 6.404/76), 

não caracteriza a recusa no fornecimento das informações desejadas. 3. 

Não é possível obrigar a recorrida a entregar documentos sem a 

contrapartida da taxa a que tem direito por força de lei. 4. Recurso 

especial não conhecido (REsp 954.508/RS, Rel. Ministro FERNANDO 

GONÇALVES, QUARTA TURMA, DJe 29/9/2008). No presente caso é 

incontroverso que o autor da ação não requereu administrativamente o 

benefício previdenciário e alega a negativa sistemática do INSS à 

concessão das prestações requeridas para justificar o ajuizamento direto 

da ação. Essa assertiva é comum no meio jurídico. Por outro lado, não 

conformado por este "senso comum", consultei alguns dados sobre esse 

contexto. Conforme consta no site do INSS (http://www.inss.gov.br em 

Estatísticas), nos Boletins Estatísticos da Previdência Social de 2011, 

foram requeridos, no citado ano, 8.046.153 benefícios e indeferidos 

3.250.290 pedidos. Isso significa, numa estimativa, um índice de 

indeferimento de benefícios, naquele ano, de 40,40%. Seguindo o referido 

índice, significa, em termos gerais, que, de cada 10 requerimentos, 6 são 

deferidos e 4 são indeferidos. Nesse ponto convém mencionar importante 

consequência que a adoção da corrente da desnecessidade de prévia 

postulação administrativa acarreta ao Poder Judiciário. Levando-se em 

conta a proporção acima constatada, em tese a cada 10 processos 

apresentados no Poder Judiciário sem submissão anterior ao INSS, 6 

poderiam ter sido concedidos administrativamente. A QUESTÃO QUE 

CONSIDERO RELEVANTE NESSA ANÁLISE É QUE O PODER JUDICIÁRIO 

ESTÁ ASSUMINDO, AO AFASTAR A OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, ATIVIDADES DE NATUREZA 

ADMINISTRATIVA, TRANSFORMANDO-SE, METAFORICAMENTE É CLARO, 

EM AGÊNCIA DO INSS. Constatei, ainda, segundo levantamento realizado 

p e l a  P r o c u r a d o r i a  F e d e r a l  E s p e c i a l i z a d a  n o  I N S S 

(http://www.agu.gov.br/pfeinss, em "Relatório Final de Gestão – setembro 

de 2008 a janeiro de 2011"), que aquela instituição apura índice percentual 

da quantidade de concessões de benefícios realizadas pelo Poder 

Judiciário. Segundo ali consta, em 2010, de todas a concessões de 

benefícios, 8,51% foram por força de decisão judicial. Ou seja, em linhas 

gerais, de cada 10 concessões, 9 são feitas pelo INSS e 1 é feita pelo 

Poder Judiciário. Mantendo-se o entendimento da prescindibilidade do 

prévio requerimento administrativo para demandar judicialmente, esse 

percentual tende a aumentar, por óbvio. A repercussão da tese 

jurisprudencial aqui contraposta atinge também a própria autarquia 

previdenciária. Observada a proporção de concessões administrativas 

acima, o INSS passa a ter que pagar benefícios previdenciários, que 

poderia deferir na via administrativa, acrescidos pelos custos de um 

processo judicial, como juros de mora e honorários advocatícios. Outro 

aspecto a se destacar é que há expressa previsão legal para recebimento 

de todos os pedidos de benefícios previdenciários, conforme o art. 176 do 

Decreto 3.048/1999: Art. 176. A apresentação de documentação 

incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento de benefício. 

No âmbito interno da autarquia previdenciária, vigora a Instrução Normativa 

INSS/PRES 45/2010, que em seu art. 576 assim estabelece: Art. 576. 

Conforme preceitua o art. 176 do RPS, a apresentação de documentação 

incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento de benefício, 

ainda que, de plano, se possa constatar que o segurado não faz jus ao 

benefício ou serviço que pretende requerer, sendo obrigatória a 

protocolização de todos os pedidos administrativos, cabendo, se for o 

caso, a emissão de carta de exigência ao requerente, na forma do art. 

586. Não há falar, portanto, na institucionalização da negativa de 

protocolização de requerimentos administrativos pelo INSS, não obstante 

situações específicas que eventualmente se constatem. A REGRA GERAL 

AQUI FIXADA É A DE QUE O INTERESSE PROCESSUAL DO SEGURADO SE 

CONFIGURA NAS HIPÓTESES DE NEGATIVA DO RECEBIMENTO DO 

REQUERIMENTO OU DE RESISTÊNCIA NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO , SEJA PELO CONCRETO INDEFERIMENTO, SEJA PELA 

NOTÓRIA OPOSIÇÃO DA AUTARQUIA À TESE JURÍDICA ESPOSADA. 

Nesse último caso, seria inútil impor ao segurado a prévia protocolização 

de requerimento administrativo quando o próprio INSS adota 

posicionamento contrário ao embasamento jurídico do pleito. Também é 

importante ressaltar que não se trata aqui de exigir o exaurimento da via 

administrativa, requisito expressamente afastado pelas Súmulas 89/STJ e 

213/ex-TFR. Na situação dos autos o autor da ação deixou de requerer 

administrativamente o benefício previdenciário e não há demonstração de 

resistência, conforme acima fixado, razão por que carece de interesse 

processual, impondo-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

conforme o art. 267, VI, do CPC. Por tudo isso, nego provimento ao 

Recurso Especial. É como voto.” (RESP 1.310.042 - PR (2012/0035619-4). 

– destacou-se. Com efeito, ausente o interesse de agir, é de se extinguir o 

feito sem resolução de mérito. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos, consta, DECIDO: (a) Extinguir o feito por ausência de interesse de 

agir, forte no art. 485, VI CPC; (b) Sem custas e sem honorários, na forma 

da lei; (c) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 04 de 

dezembro de 2017. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 

Obs.: As petições e os demais atos que se fizerem necessários no PJE 

deverão ser produzidos no editor interno do sistema e assinados 

digitalmente, na forma da Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005997-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA PEREIRA FARIAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA MARTINS FELIPPE DE FREITAS OAB - MG157572 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Reitora da Unemat Ana Maria Di Renzo (IMPETRADO)

Pró-Reitora de Ensino de Graduação - PROEG/UNEMAT (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

LIMINAR impetrado por ISABELLA PEREIRA FARIAS contra ato da 

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO e outro, no 

qual impugna o indeferimento de cursar ao mesmo tempo duas matérias, 

sendo que uma é pré-requisito da outra. Narra a parte impetrante, em 

síntese, que desde 2014 cursa a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

da UNEMAT, Campus Barra do Bugres. Entretanto, sendo oriunda de outro 

Estado da Federação, tentou ao máximo cumprir a carga horária da 

Faculdade no intuito de se formar o quanto antes. Ocorre que neste ano 

de 2017 requereu administrativamente o direito de cursar as matérias 

Projeto de urbanismo II e Projeto de urbanismo III, sendo uma pré-requisito 

da outra, o que foi indeferido, apesar de ter ocorrido no passado. Diante 

da situação exposta, volve-se perante este Juízo requerendo seja 

concedida liminarmente o direito de cursar ambas as matérias e, no mérito, 

a concessão da segurança confirmando-se a liminar. Junto à inicial 

aportaram documentos. Liminar indeferida. Informações no sentido de 

denegação da segurança. Notícia de indeferimento de concessão de 

efeito ativo em sede de Agravo de Instrumento pela Exma. Sra. Des. 

Helena Maria Bezerra Ramos. Parecer pela denegação da segurança. Os 

autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e decido. 

Versam os autos sobre pedido de concessão de segurança impetrado 

ISABELLA PEREIRA FARIAS contra ato da REITORA DA UNIVERSIDADE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 793 de 1523



DO ESTADO DE MATO GROSSO e outro, no qual impugna o indeferimento 

administrativo no sentido de cursar ao mesmo tempo duas matérias, sendo 

que uma é pré-requisito da outra. É caso de denegação da segurança. 

Sobre o tema, registre-se que o art. 207 da Constituição da República 

confere às Universidades autonomia didático – cientifica e administrativa 

na gestão administrativa, sendo-lhes autorizado definir critérios para 

normatização acadêmica. Nestes termos, a Normatização Acadêmica da 

UNEMAT, no art. 15, III, aponta que pré-requisito é a disciplina ou conjunto 

de disciplinas constantes da Matriz Curricular em que o discente deve ser 

aprovado como condição para matricular-se em outra disciplina. Na 

espécie, é fato que a matéria Projeto de urbanismo II é pré-requisito do 

Projeto de urbanismo III, não sendo possível alterar a grade curricular para 

satisfazer os interesses da impetrante. Ora, é incontroverso que a 

impetrante ao se inscrever na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

aderiu às normas do curso, bem como às da Universidade, especialmente 

quanto ao seu tempo de duração, não podendo agora alterar questão 

basilar para atender sua expectativa. No caso, cabe à impetrante 

adequar-se às regras da Universidade e não o contrário, de forma que 

não assiste mínima razão a pretensão de continuar a formação do seu 

modo. Aliás, a impetrante optou por cursar a faculdade, não podendo 

imputar qualquer prejuízo à terceiro, mormente à universidade pública. 

Diga-se, ainda, que o fato de a impetrante ter cursado no passado duas 

matérias, sendo uma pré-requisito da outra, com autorização indevida da 

UNEMAT, não justifica de modo algum o pedido em tela. Entretanto, caso 

entenda que possua extraordinário aproveitamento, pode a aluna, nos 

termos do art. 47 §2.º da LDB, requerer a avaliação específica para o fim 

de abreviar a duração do curso, pedido do qual não se tem notícia nos 

autos. Em suma, a pretensão de alterar as condições da Universidade, 

somente para se beneficiar não encontra respaldo normativo algum, além 

de infringir o preceito da isonomia, ao desprestigiar os alunos que seguem 

referida norma. Deste modo, a denegação da segurança é medida 

impositiva. ISSO POSTO, e por tudo que dos autos consta, DECIDO: (a) 

DENEGAR a segurança e, via de consequência, extinguir o processo, com 

resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do CPC; (b) Sem custas e 

honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 

do STF e 105 STJ; (c) Desnecessário o reexame necessário, posto que 

denegada a ordem (Lei nº 12.016/09, Art. 14, § 1º); (d) Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo; (e) Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 04 de dezembro de 2017. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007047-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PEREIRA LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO)

ANA JESSICA PHILIPPSEN OAB - MT23709/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Diferenças Salariais c/c 

Indenização por Dano Moral proposta contra o Estado de Mato Grosso, na 

qual este Juízo determinou a emenda da petição inicial no sentido de 

colacionar o requerimento administrativo e/ou o indeferimento da 

pretensão naquela seara. Em petição, a parte autora aponta que referido 

documento não é imprescindível à propositura da ação e justifica sua 

pretensão no princípio de acesso ao Poder Judiciário. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Pertinente à 

celeuma processual, este Juízo filia-se ao entendimento da 

imprescindibilidade do requerimento administrativo, a fim de constatar a 

pretensão resistida, condição essencial da ação. Aos cidadãos é 

assegurado o acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5.º, XXXV 

CR/88. Entretanto, o conhecimento da respectiva ação depende do 

preenchimento de alguns requisitos de natureza processual, entre eles o 

interesse processual configurado através da pretensão resistida. Na 

espécie, vê-se claramente que a parte autora não se reportou à esfera 

administrativa, vindo bater diretamente às portas do Poder Judiciário. Ora, 

à evidência, ainda que seu direito tenha lastro, não se infere pretensão 

resistida da Administração Pública, fato verificado pela ausência de pedido 

ou indeferimento administrativo, porque a autora optou diretamente pela via 

judicial, o que se demonstra inaceitável pelas regras processuais civis 

vigentes. Acerca do tema, trago voto elucidativo do Ministro Herman 

Benjamin no REsp que trata da necessidade de requerimento 

administrativo para ajuizamento de processos de benefícios beneficiários, 

aplicável, “mutatis mutandi”, ao caso: “O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN 

BENJAMIN (Relator): Os autos foram recebidos neste gabinete em 

18.4.2012. Considero preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão 

por que conheço do Recurso Especial. Aberta a instância, passo ao 

exame do mérito. Desde já destaco que o Supremo Tribunal Federal admitiu 

o Recurso Extraordinário 631.240/MG, sob o regime da Repercussão 

Geral, com controvérsia relativa ao presente caso: necessidade de prévio 

requerimento administrativo perante o INSS para os segurados exercerem 

o direito de ação no Judiciário. Inicio por tal consideração para 

estabelecer, com o devido respeito a entendimentos em contrário e ciente 

da pendência de decisão na Corte Suprema, que a resolução da 

problemática jurídica em debate não se resolve no âmbito constitucional. O 

principal argumento para levar a matéria ao plano constitucional é a 

previsão do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que transcrevo: XXXV 

- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito; Em uma análise perfunctória, concluir-se-ia facilmente que o direito 

fundamental de ação, garantido pelo preceito acima transcrito, é o centro 

da discussão aqui travada. Afinal, impor o requerimento administrativo 

como condição de acesso à Justiça seria a fixação da quaestio no exame 

do cumprimento do preceito constitucional em comento. Tenho a 

convicção, todavia, de que a resolução da matéria gravita no âmbito 

infraconstitucional, o que passo a fundamentar. Primeiro cabe ressaltar 

que a verificação das condições da ação (aí incluído o interesse de agir) 

não caracteriza ofensa ao próprio direito de ação, afinal o segurado teve 

acesso à Justiça materializado pelo presente processo. Nesse sentido 

convém transcrever doutrina de Luiz Guilherme Marinoni (Curso de 

Processo Civil, V. 1, 4ª edição, pág. 219), que, ao comentar sobre o 

preceito constitucional aqui debatido, assim estabelece: “Entretanto, tal 

apreciação, segundo o art. 267, VI, do CPC, requer a presença de 

determinados requisitos, chamados de condições da ação, exigência que 

não viola a garantia constitucional de ação nem é com ela incompatível. A 

falta de um desses requisitos obstaculiza a apreciação da afirmação de 

lesão ou ameaça, mas não exclui o direito de pedir essa apreciação. A 

sentença que reconhece a ausência de uma das condições da ação 

apenas impede que ação continue a se desenvolver, mas não nega que a 

ação foi exercida”. Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de Direito 

Processual Civil, volume I, 6ª edição) comunga do mesmo entendimento, 

acrescentando importante conclusão no sentido de as condições da ação 

serem limitadoras do direito de ação: “Razões de ordem ética ou 

econômica legitimam certas limitações impostas pela lei ao direito ao 

provimento de mérito. Quando se diz que todos tem direito ao 

pronunciamento dos juízes sobre suas pretensões, esse todos não 

significa que qualquer pessoa o tenha, em qualquer circunstância 

(Liebman). A tendência à universalização da tutela jurisdicional é refreada 

pela legítima conveniência de impedir a realização de processos sem a 

mínima condição de produzir algum resultado útil ou predestinados a 

resultados que contrariem regras fundamentais da Constituição ou da 

própria lei. Daí os requisitos do interesse de agir, (...); da legitimatio ad 

causam , (....); e da possibilidade jurídica da demanda (....). Presente todas 

essas condições da ação, diz-se que o sujeito tem direito de ação – e 

consequentemente só o terão aqueles que se encontrarem amparados por 

elas. Carece de ação quem não esteja amparado por esses requisitos, 

ainda que apenas um deles lhe falte.” Tenho que efetivamente o direito de 

ação garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF tem como limitador as condições 

da ação. Essa premissa induz à ilação de que a presente matéria não se 

resolve no âmbito constitucional, mas na análise da legislação processual 

infraconstitucional, especificamente na configuração do interesse de agir 

do segurado. Nessa linha já decidiu o Supremo Tribunal Federal: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. LEI 6.024/74. LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE. BANCO CENTRAL. PREJUÍZOS 

AOS INVESTIDORES. CARÊNCIA DA AÇÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. 

OFENSA REFLEXA. 1. O Tribunal a quo limitou-se a reconhecer a carência 

da ação dos agravantes, por falta de interesse de agir. Tal questão, ante 

seu manifesto caráter processual e infraconstitucional, é insuscetível de 

exame em sede de recurso extraordinário, a título de ofensa ao art. 5º, 

XXXV, da Constituição Federal que, se existente, seria meramente reflexa 

ou indireta. 2. O mérito da demanda sequer foi examinado. Inviável, 

portanto, a discussão em torno do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, 

para se definir a responsabilidade do Banco Central pelos prejuízos 
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causados aos investidores. 3. Agravo regimental improvido (RE 234371 

AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 13-02-2004 

PP-00016 EMENTA VOL-02139-02 PP-00303). EMENTA: AÇÃO DE 

NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PRETENSAO DO PROPRIETARIO DO 

PREDIO VIZINHO AO EMBARGO DE OBRA DE TERCEIRO, POR SUPOSTA 

VIOLAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS. CARÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALEGAÇÃO DE MALTRATO 

AOS INCS. XXXV E XXII DO ART. 5. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O 

proprietário do prédio vizinho não ostenta o direito de impedir que se 

realize edificação capaz de tolher a vista desfrutada a partir de seu 

imóvel, fundando-se, para isso, no direito de propriedade. A garantia do 

acesso a jurisdição não foi violada pelo fato de ter-se declarado a 

carência da ação. O art. 5. inc. XXXV da Constituição não assegura o 

acesso indiscriminado ao Poder Judiciário. Recurso extraordinário não 

conhecido (RE 145023, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, 

DJ 18-12-1992 PP-24388 EMENT VOL-01689-06 PP-01085). Passo, 

portanto, a examinar a configuração do interesse de agir do recorrido, 

condição da ação prevista nos arts. 3º e 267, VI, do CPC, e objeto da 

controvérsia aqui apreciada. O interesse de agir, também chamado 

interesse processual, caracteriza-se pela materialização do binômio 

necessidade-utilidade da atuação jurisdicional. De acordo com a Teoria 

Eclética da ação, adotada pelo nosso ordenamento processualista, é 

necessária, em regra, a afirmação de uma lesão a um direito para o 

exercício do direito de ação. A existência de um conflito de interesses no 

âmbito do direito material faz nascer o interesse processual para aquele 

que não conseguiu satisfazer consensualmente seu direito. A doutrina 

classif ica o interesse processual em interesse-ut i l idade, 

interesse-necessidade e interesse-adequação. É pertinente ao presente 

caso o interesse-necessidade, que Fredie Didier Jr. (Curso de Direito 

Processual Civil, vol. 1, 12ª edição, pág. 212) assim define: “O exame da 

"necessidade da jurisdição" fundamenta-se na premissa de que a 

jurisdição tem de ser encarada como última forma de solução de conflito. 

Esse pensamento só é correto, entretanto, para as situações em que se 

pretende exercitar, pelo processo, direitos a uma prestação 

(obrigacionais, reais e personalíssimos), pois há a possibilidade de 

cumprimento espontâneo da prestação.” Nas ações judiciais que visam à 

concessão de um benefício previdenciário, o "cumprimento espontâneo da 

prestação", na expressão utilizada pelo citado doutrinador, por parte da 

autarquia previdenciária impõe a submissão de um pedido administrativo 

pelo segurado, já que não há possibilidade jurídica de concessão de ofício 

de prestação previdenciária. O mesmo autor disserta sobre 

interesse-necessidade para as ações condenatórias, nas quais se 

enquadram as ações judiciais com objetivo concessório de benefício: “Nas 

ações condenatórias (consideradas como todas aquelas em que se busca 

certificação e efetivação de uma determinada prestação), o autor deve 

afirmar a existência do fato constitutivo do seu direito (causa ativa), bem 

como o fato violador desse direito – para a configuração do interesse, 

basta a afirmação da lesão, pois a verificação da sua existência é 

questão de mérito" (op. cit. pág. 213). Cândido Rangel Dinamarco 

(Instituições de Direito Processual Civil, volume II, 6ª edição, pág. 310) 

também ressalta o Poder Judiciário como via necessária à satisfação da 

pretensão: Haverá o interesse processual sempre que o provimento 

jurisdicional pedido for o único caminho para tentar obtê-lo e tiver aptidão a 

propiciá-lo àquele que o pretende. SUBSTANCIADO PELO APANHADO 

DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL ACIMA, TENHO QUE A FALTA DE 

POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

RESULTA EM AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DOS QUE LITIGAM 

DIRETAMENTE NO PODER JUDICIÁRIO. A PRETENSÃO NESTES CASOS 

CARECE DE QUALQUER ELEMENTO CONFIGURADOR DE RESISTÊNCIA 

PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. NÃO HÁ CONFLITO. NÃO HÁ LIDE. 

NÃO HÁ, POR CONSEGUINTE, INTERESSE DE AGIR NESSAS SITUAÇÕES. 

O PODER JUDICIÁRIO É A VIA DESTINADA À RESOLUÇÃO DOS 

CONFLITOS, O QUE TAMBÉM INDICA QUE, ENQUANTO NÃO HOUVER 

RESISTÊNCIA DO DEVEDOR, CARECE DE AÇÃO AQUELE QUE 

"JUDICIALIZA" SUA PRETENSÃO. Por exemplo, nos casos de direitos 

potestativos, é imprescindível que a autarquia seja provocada a se 

manifestar. Se não há como o devedor se opor ao direito, também não há 

por que provocar o Judiciário nesses casos. Em situações análogas, esta 

Corte Superior tem decidido no mesmo sentido. Acerca de ação para 

ressarcimento do seguro obrigatório DPVAT, assim consignou: AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA 

DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. 

INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO 

ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA 

ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. 2. Rever o entendimento firmado pelo 

acórdão recorrido, no sentido da não formulação do requerimento 

administrativo, demanda a análise do acervo fático-probatório dos autos, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. O tema constitucional em 

discussão (inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário) refoge à 

alçada de controle desta Corte Superior de Justiça. 4. Agravo regimental 

desprovido (AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 8/8/2011, grifei). Transcrevo 

excerto do voto condutor do acórdão pertinente ao caso em exame: “Na 

hipótese, TRATA-SE DE REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO, 

REQUISITO ESSENCIAL PARA A UTILIDADE DA PROVIDÊNCIA 

JURISDICIONAL, ISSO PORQUE A PROVOCAÇÃO DO ESTADO E A 

POSTERIOR CONCRETIZAÇÃO DO PROCESSO NÃO PODE SER 

INSTRUMENTO DE MERA CONSULTA, MAS SIM, MEIO DE APLICAÇÃO DA 

JUSTIÇA, COMO FORMA DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS. Reproduzo 

outras decisões em que se considerou a postulação administrativa prévia 

para configurar o interesse processual: PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. PIS. DECRETOS-LEIS 2.445 E 2.449/88. PRESCRIÇÃO. 

COMPENSAÇÃO. DIREITO SUPERVENIENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. (...) 3. A ausência de requerimento 

administrativo para a compensação tributária, tal como exigido no art. 74 

da Lei nº 9.430/95 (redação original), torna o autor da demanda, nesse 

ponto, carecedor do direito de ação por falta de interesse de agir. (...) 9. 

Recurso especial provido em parte (REsp 905.262/SP, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,DJ 29/3/2007, p. 255). 

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS-DATA. INEXISTENCIA 

DE PREVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: IMPETRANTE CARECEDOR 

DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENUNCIADO N. 02 

DA SUMULA DA CORTE. PRECEDENTES. PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MERITO (HD . 29/DF, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, 

TERCEIRA SEÇÃO, DJ 27/5/1996, p. 17801). PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA RECUSA NO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES. 

1. Para que esteja configurado o interesse de agir é indispensável que a 

ação seja necessária e adequada ao fim a que se propõe. A ação será 

necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o 

bem almejado. 2. A inércia da recorrida frente a simples realização de 

pedido administrativo de exibição de documentos, sem a comprovação do 

pagamento da taxa legalmente prevista (art. 100, § 1º, da Lei 6.404/76), 

não caracteriza a recusa no fornecimento das informações desejadas. 3. 

Não é possível obrigar a recorrida a entregar documentos sem a 

contrapartida da taxa a que tem direito por força de lei. 4. Recurso 

especial não conhecido (REsp 954.508/RS, Rel. Ministro FERNANDO 

GONÇALVES, QUARTA TURMA, DJe 29/9/2008). No presente caso é 

incontroverso que o autor da ação não requereu administrativamente o 

benefício previdenciário e alega a negativa sistemática do INSS à 

concessão das prestações requeridas para justificar o ajuizamento direto 

da ação. Essa assertiva é comum no meio jurídico. Por outro lado, não 

conformado por este "senso comum", consultei alguns dados sobre esse 

contexto. Conforme consta no site do INSS (http://www.inss.gov.br em 

Estatísticas), nos Boletins Estatísticos da Previdência Social de 2011, 

foram requeridos, no citado ano, 8.046.153 benefícios e indeferidos 

3.250.290 pedidos. Isso significa, numa estimativa, um índice de 

indeferimento de benefícios, naquele ano, de 40,40%. Seguindo o referido 

índice, significa, em termos gerais, que, de cada 10 requerimentos, 6 são 

deferidos e 4 são indeferidos. Nesse ponto convém mencionar importante 

consequência que a adoção da corrente da desnecessidade de prévia 

postulação administrativa acarreta ao Poder Judiciário. Levando-se em 

conta a proporção acima constatada, em tese a cada 10 processos 

apresentados no Poder Judiciário sem submissão anterior ao INSS, 6 

poderiam ter sido concedidos administrativamente. A QUESTÃO QUE 

CONSIDERO RELEVANTE NESSA ANÁLISE É QUE O PODER JUDICIÁRIO 

ESTÁ ASSUMINDO, AO AFASTAR A OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIO 
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REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, ATIVIDADES DE NATUREZA 

ADMINISTRATIVA, TRANSFORMANDO-SE, METAFORICAMENTE É CLARO, 

EM AGÊNCIA DO INSS. Constatei, ainda, segundo levantamento realizado 

p e l a  P r o c u r a d o r i a  F e d e r a l  E s p e c i a l i z a d a  n o  I N S S 

(http://www.agu.gov.br/pfeinss, em "Relatório Final de Gestão – setembro 

de 2008 a janeiro de 2011"), que aquela instituição apura índice percentual 

da quantidade de concessões de benefícios realizadas pelo Poder 

Judiciário. Segundo ali consta, em 2010, de todas a concessões de 

benefícios, 8,51% foram por força de decisão judicial. Ou seja, em linhas 

gerais, de cada 10 concessões, 9 são feitas pelo INSS e 1 é feita pelo 

Poder Judiciário. Mantendo-se o entendimento da prescindibilidade do 

prévio requerimento administrativo para demandar judicialmente, esse 

percentual tende a aumentar, por óbvio. A repercussão da tese 

jurisprudencial aqui contraposta atinge também a própria autarquia 

previdenciária. Observada a proporção de concessões administrativas 

acima, o INSS passa a ter que pagar benefícios previdenciários, que 

poderia deferir na via administrativa, acrescidos pelos custos de um 

processo judicial, como juros de mora e honorários advocatícios. Outro 

aspecto a se destacar é que há expressa previsão legal para recebimento 

de todos os pedidos de benefícios previdenciários, conforme o art. 176 do 

Decreto 3.048/1999: Art. 176. A apresentação de documentação 

incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento de benefício. 

No âmbito interno da autarquia previdenciária, vigora a Instrução Normativa 

INSS/PRES 45/2010, que em seu art. 576 assim estabelece: Art. 576. 

Conforme preceitua o art. 176 do RPS, a apresentação de documentação 

incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento de benefício, 

ainda que, de plano, se possa constatar que o segurado não faz jus ao 

benefício ou serviço que pretende requerer, sendo obrigatória a 

protocolização de todos os pedidos administrativos, cabendo, se for o 

caso, a emissão de carta de exigência ao requerente, na forma do art. 

586. Não há falar, portanto, na institucionalização da negativa de 

protocolização de requerimentos administrativos pelo INSS, não obstante 

situações específicas que eventualmente se constatem. A REGRA GERAL 

AQUI FIXADA É A DE QUE O INTERESSE PROCESSUAL DO SEGURADO SE 

CONFIGURA NAS HIPÓTESES DE NEGATIVA DO RECEBIMENTO DO 

REQUERIMENTO OU DE RESISTÊNCIA NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO , SEJA PELO CONCRETO INDEFERIMENTO, SEJA PELA 

NOTÓRIA OPOSIÇÃO DA AUTARQUIA À TESE JURÍDICA ESPOSADA. 

Nesse último caso, seria inútil impor ao segurado a prévia protocolização 

de requerimento administrativo quando o próprio INSS adota 

posicionamento contrário ao embasamento jurídico do pleito. Também é 

importante ressaltar que não se trata aqui de exigir o exaurimento da via 

administrativa, requisito expressamente afastado pelas Súmulas 89/STJ e 

213/ex-TFR. Na situação dos autos o autor da ação deixou de requerer 

administrativamente o benefício previdenciário e não há demonstração de 

resistência, conforme acima fixado, razão por que carece de interesse 

processual, impondo-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

conforme o art. 267, VI, do CPC. Por tudo isso, nego provimento ao 

Recurso Especial. É como voto.” (RESP 1.310.042 - PR (2012/0035619-4). 

– destacou-se. Com efeito, ausente o interesse de agir, é de se extinguir o 

feito sem resolução de mérito. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos, consta, DECIDO: (a) Extinguir o feito por ausência de interesse de 

agir, forte no art. 485, VI CPC; (b) Sem custas e sem honorários, na forma 

da lei; (c) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 04 de 

dezembro de 2017. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 

Obs.: As petições e os demais atos que se fizerem necessários no PJE 

deverão ser produzidos no editor interno do sistema e assinados 

digitalmente, na forma da Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003251-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA VILA RAMOS DE FARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA PINHEIRO LIMA OAB - MT0008467A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança interposta por MARIA LUIZA 

VILA RAMOS, servidora pública, contra o Município de Cáceres, no qual 

pugna pelo pagamento de diferenças de URV. No bojo deste processo, 

requer o deferimento da gratuidade de Justiça ou pagamento ao final, sem 

qualquer justificativa específica. Determinada a emenda para o fim de 

pagamento de custas, justificar a impossibilidade de fazê-lo e juntada dos 

holerites, a parte autora apenas acostou os documentos. Os autos vieram 

conclusos. É o relato. Decido. É caso de indeferimento do pedido. Pela 

análise dos autos, verifica-se que a autora possui cargo público de 

relevância dentro do Município de Cáceres, auferindo hodiernamente 

renda superior a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) brutos (referência em 

maio de 2017). De outro lado, segundo se apurou, as taxas judiciárias a 

serem adimplidas seriam da ordem de R$626,56, parcelados em até sete 

vezes, conforme C.N.G.C, ou seja, totalmente compatíveis com a renda da 

parte autora. Nesse sentido, impertinente se mostra o deferimento do 

pagamento de custas em outra oportunidade ou a pretendida isenção, já 

que reservada apenas ao hipossuficientes estritos. Sobre o tema, veja-se 

que o magistrado ao analisar o pedido em voga não está vinculado à 

alegação da parte e, quando se verificar a existência de fatos que 

demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado, como no caso, 

deve indeferir o pedido. Nesse sentido: Ementa: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. ESPÓLIO. INDEFERIMENTO. A análise dos documentos 

colacionados aos autos demonstra que o espólio possui valores 

suficientes para arcar com as custas processuais e com os honorários 

advocatícios decorrentes desta demanda. Não existindo tal 

compatibilidade, inviável o deferimento da gratuidade. Agravo de 

instrumento a que se nega seguimento. (Agravo de Instrumento Nº 

70061490975, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 10/12/2014). Isso posto, 

e por tudo mais que dos autos consta, decido: (a) Indeferir o pedido de 

gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas, em até 

sete vezes, a se vencer no dia 10 de cada mês, exceto a primeira parcela, 

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

art. 320 e 321 CPC/2015. (b) Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 06 de dezembro de 2017. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000324-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luciano André Frizão OAB - MT0008340A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por 

TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA contra o Município de Cáceres, na qual 

pretende seja “reconhecido o direito de ver fixada a base de cálculo do 

ISSQN, excluindo-se do cálculo os valores referentes a materiais, 

esperando pelo reconhecimento do percentual equivalente a 10% (dez por 

cento) do valor de cada nota fiscal”. Despacho inicial no ID 1085002. Em 

contestação, o Município de Cáceres apontou, em sede preliminar, o não 

cabimento da ação em voga, litispendência do feito e carência de ação por 

ausência de interesse de agir. No mérito, pugna pela improcedência dos 

pedidos. Impugnação à contestação no ID 5494170. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. É caso de 

extinção do feito por inadequação da via eleita. Cuida-se de ação 

consignatória proposta pelo contribuinte buscando a consignação de 

tributos a fim de discutir exigibilidade e a extensão do crédito tributário 

reivindicado pelo fisco municipal. Ocorre que a Primeira Seção do STJ 

firmou-se no sentido de que a ação de consignação em pagamento possui 

natureza meramente declaratória, ou seja, objetiva somente liberar o 

devedor de sua obrigação tributária. Nesse sentido: EXECUÇÃO FISCAL 

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO PARCELAMENTO DO DÉBITO 

TRIBUTÁRIO IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação consignatória, que é de 

natureza meramente declaratória, tem por objetivo apenas liberar o 

devedor de sua obrigação com a quitação de seu débito, por meio de 

depósito judicial, quando o credor injustificadamente se recusa a fazê-lo. 

2. Recolher parceladamente o valor do débito fiscal na seara da ação 

consignatória é desviar-se da finalidade por ela pretendida. 3. De acordo 

com o Min. Luiz Fux, a referida ação não pode ser servil à obtenção de 

parcelamento do débito tributário, sob pena de se estar fazendo da 

legislação, que prevê o referido benefício, letra morta. Agravo regimental 

improvido. (AgRg nos EREsp 690.478/RS, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2008, DJe 26/05/2008). 

Entretanto, a mesma Corte Superior tem decidido reiteradamente que a 
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ação consignatória é imprópria se o devedor pretende discutir a 

exigibilidade e a extensão do crédito tributário, como no caso em voga. 

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 

DISCUSSÃO ACERCA DO DÉBITO TRIBUTÁRIO E POSSIBILIDADE DE 

PARCELAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. 

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífico o 

entendimento desta Corte Superior no sentido de que a ação de 

consignação em pagamento é via inadequada para forçar a concessão de 

parcelamento e discutir a exigibilidade e a extensão do crédito tributário 

(precedentes citados: AgRg no Ag 1.285.916/RS, Rel. Min. Benedito 

Gonçalves, DJe 15.10.2010; AgRg no REsp 996.890/SP, Rel. Min. Herman 

Benjamin, DJe 13.3.2009; REsp 1.020.982/RS, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, DJe 3.2.2009; AgRg no Ag 811.147/RS, Rel. Min. Teori Albino 

Zavascki, DJ 29.3.2007). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no REsp 1270034/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). Portanto, a 

extinção do feito é medida impositiva. Isso posto, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: (a) JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VI do NCPC; (b) Custas 

e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa a serem arcadas 

pelo autor, na forma da lei; (c) Expeça-se alvará de liberação do valor 

consignado em favor do autor; (d) Com o trânsito em julgado, ao arquivo 

com as baixas e comunicações de estilo; (e) Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 06 de dezembro de 2017. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito Obs.: As petições e os demais atos 

que se fizerem necessários no PJE deverão ser produzidos no editor 

interno do sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 

11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002793-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO CLARO DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Renato Rodrigues Coutinho OAB - MT0014393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, 

encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 

10º e 357, todos do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva: a) Intimem-se as 

partes para, especificarem quais provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a questão 

de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15; b) Caso 

a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do 

art. 357, III, do CPC/15; c) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de 

direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. d) Fixo o prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias úteis, para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido, a fim de sanear o feito, sob pena de preclusão, bem como 

para o autor junte o novo instrumento procuratório; e) Após o decurso o 

prazo supra, volvem-me conclusos; f) Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 06 de dezembro de 2017. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito Obs.: As petições e os demais atos que se 

fizerem necessários no PJE deverão ser produzidos no editor interno do 

sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 11.419/2006 e 

Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002977-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON DAS DORES CEBALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Vistos, etc. Cuida-se AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE 

PRODUTIVIDADE interposta por EDNILSON DAS DORES CEBALHO contra 

o MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual sustenta, em síntese, ser servidor 

público dos quadros do requerido e que exerce o cargo de fiscal de 

vigilância sanitária, de modo que faz jus ao adicional de produtividade 

respectivo. Documentos juntados à inicial. Despacho inicial id 7319197. 

Audiência de conciliação frustrada pela ausência da requerida. (id 

9460318). Decreto de revelia sem aplicar os efeitos (id 10683678). Pedido 

do autor no sentido de julgamento antecipado da lide. (id 10868972). Os 

autos vieram conclusos. É o que importa a relatar. Fundamento e Decido. 

O caso exige prolação de sentença, eis que a matéria fática já se 

encontra acostada aos autos, independendo de dilação probatória, nos 

termos do artigo 355, I, do CPC. Não havendo questões processuais 

pendentes, reporto-me ao mérito da causa. Cinge-se a presente demanda 

acerca da aplicabilidade do adicional de produtividade fiscal às carreiras 

de Fiscal Sanitário do Município de Cáceres. É o caso de improcedência 

dos pedidos. Dos autos, é incontroverso que o requerente atua na 

condição de fiscal de vigilância sanitária. (id 6814657). Sobre o tema, 

impende registar que o adicional de produtividade fiscal foi instituído pela 

Emenda Constitucional nº. 19/98 que acrescentou o § 7º. ao art. 39 da 

Constituição da República, tendo como principal finalidade o incentivo ao 

servidor público na autuação de fiscalização de tributos e vigilância 

sanitária: “Art. 39 § 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários 

provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, 

autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas 

de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, 

modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, 

inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.” Trata-se, 

pois, de "vantagem pecuniária 'PRO LABORE FACIENDO', de 

AUFERIMENTO CONDICIONADO À EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO nas 

condições estabelecidas pela Administração. Daí por que não se incorpora 

automaticamente ao vencimento". (MEIRELLES, Hely Lopes. Op. Cit. p. 

492). Confira-se julgado: APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE 

PRODUTIVIDADE FISCAL MUNICÍPIO DE COXIM. VANTAGEM PECUNIÁRIA 

PRO LABORE FACIENDO. CARÁTER TRANSITÓRIO E PRECÁRIO. 

POSSIBILIDADE DE CESSAR O PAGAMENTO SE NÃO MAIS ESTIVEREM 

PRESENTES OS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO 

PERCENTUAL SE NÃO HOUVER MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA 

QUE ENSEJOU O PERCEBIMENTO DA VANTAGEM E NÃO TIVER A 

ADMINISTRAÇÃO ASSEGURADO AO SERVIDOR A IRREDUTIBILIDADE DE 

SEUS VENCIMENTOS. RECURSO PROVIDO. O denominado adicional de 

produtividade faz parte da categoria das vantagens pecuniárias 

condicionadas ao exercício do serviço, ou seja, são vantagens pagas pelo 

trabalho que está sendo feito, possuindo caráter transitório e precário que 

não são incorporadas aos vencimentos dos servidores. Uma vez cessado 

o trabalho, deve cessar também o pagamento do prêmio. Em que pese a 

sua precariedade e a possibilidade de cessar o pagamento da referida 

vantagem na hipótese de não estarem presentes os requisitos para o seu 

percebimento, é de se ver que não é permitida a redução do adicional se 

não assegurado, de qualquer outra forma, a irredutibilidade de vencimento 

prevista no texto constitucional. Recurso conhecido e provido. (TJ-MS; 

APL 0800171-61.2012.8.12.0011; Coxim; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. 

Dorival Renato Pavan; DJMS 27/09/2013). Pertinente ao adicional de 

produtividade fiscal reivindicado pela parte autora, a matéria em tema 

municipal encontrava-se regulada pela Lei Complementar 25/97 (Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos de Cáceres), contudo, com o advento da 

Lei Complementar 31/99 deste município, houve a revogação do referido 

adicional. Ocorre que a Lei Complementar 48/2003 (art. 40) institui 

novamente o referido adicional: “Art. 40. São direitos dos Profissionais de 

Desenvolvimento Municipal da Prefeitura Municipal de Cáceres além dos 

estabelecidos na Constituição Federal: (...) XXI – Adicional de 

Produtividade. XXII – Adicional de Produtividade fiscal.” Estando a 

Administração Pública adstrita ao princípio da legalidade, não pode efetuar 

pagamento do referido adicional sem haver especificidade legal, mormente 

sem haver a necessária prova de contraprestação pelo servidor público, 

sob pena de enriquecimento ilícito do funcionário público. Em suma, o 

artigo 2.º § 1.º da citada lei é norma programática, necessitando de 

regulamentação complementar para ser aplicada. E da jurisprudência: 

Processo: AgRg no RMS 32274 RO 2010/0103428-1 Relator(a): Ministro 

HUMBERTO MARTINS Julgamento: 28/09/2010 Órgão Julgador: T2 - 
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SEGUNDA TURMA Publicação: DJe 13/10/2010 Ementa PROCESSO CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. REVISÃO GERAL ANUAL. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE 

ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE FISCAL INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL 

N. 1.052/2002. PRECEDENTES. 1. A simples exegese do art. 38, § 5º, da 

Lei Estadual n. 1.052/2002 denota que o "adicional de produtividade fiscal" 

pago aos Técnicos Tributários do Estado de Rondônia é parcela 

remuneratória de natureza variável, fixada com base em pontos obtidos no 

respectivo mês, tendo por referência a Unidade Padrão Fiscal do Estado 

de Rondônia - UPF/RO, reajustada anualmente por legislação específica, o 

que afasta a incidência da revisão geral de vencimento prevista no art. 37, 

X, da Constituição Federal. 2. Precedentes: RMS 27.295/RO, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 13.10.2009; AgRg no RMS 

27.305/RO, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 16.3.2009. Agravo 

regimental improvido. Na espécie, a questão encontra-se regulada pelo 

Decreto Municipal n.º 376 de 02 de dezembro de 2014, ESTABELECENDO 

APENAS O REFERIDO ADICIONAL AO FISCAL DE TRIBUTOS E AO 

INSPETOR DE TRIBUTOS. Confira-se: DECRETO Nº. 376 DE 02 DE 

SETEMBRO DE 2014 “Regulamenta os artigos 158, IX e 177 da Lei 

Complementar Municipal nº 25, de 27 de novembro de 1997 e dispõe sobre 

a implantação do adicional de produtividade fiscal e dá outras 

providências”. O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII 

da Lei Orgânica Municipal e o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO , no 

uso das atribuições que lhe confere a Lei nº. 2.218, de 22 de dezembro de 

2009, alterada pela Lei nº 2.258, de 16 de dezembro de 2010 e o Decreto 

nº. 098, de 24 de fevereiro de 2011, alterado através do Decreto º 153, de 

01 de abril de 2013, e: CONSIDERANDO que a Lei Complementar Municipal 

nº 25, de 25 de novembro de 1997, nos artigos 158, IX e 177 instituiu o 

pagamento do adicional de produtividade fiscal, visando a estimular os 

servidores no exercício dessa atividade; CONSIDERANDO que a 

implementação do adicional de produtividade fiscal depende de norma 

regulamentar; CONSIDERANDO a prerrogativa que tem o Prefeito Municipal 

para regulamentação da matéria, na forma do disposto no artigo 74, VIII e 

100, I, a da Lei Orgânica do Município; CONSIDERANDO a necessidade de 

se estabelecer mecanismos motivadores que propiciem o aumento de 

produtividade fiscal para os agentes envolvidos, com a contrapartida da 

justa remuneração; CONSIDERANDO os princípios da legalidade, da 

razoabilidade, da impessoalidade, da responsabilidade e, da eficiência, 

definidos nas normas e no direito administrativo, aplicados à matéria; 

Decreto nº 376 do dia 02 de setembro de 2014 fhs 02 CONSIDERANDO o 

que consta no Processo sob Protocolo Geral nº. 22104, de 07 de agosto 

de 2014, DECRETAM: Art. 1º - Este Decreto regulamenta os artigos 158, IX 

e 177 da Lei Complementar número 25 de 27 de novembro de 2007, no que 

dispõe sobre o Adicional de Produtividade Fiscal, que será DEVIDA AOS 

OCUPANTES DOS CARGOS DE FISCAL DE TRIBUTOS E INSPETOR DE 

TRIBUTOS CARREIRAS CUJA ATRIBUIÇÃO PRINCIPAL SÃO A 

FISCALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS. Art. 2º - O Adicional 

de Produtividade Fiscal de que trata o presente regulamento tem natureza 

de vantagem pecuniária “pro labore faciendo”, que tem auferimento 

condicionado à efetiva prestação do serviço, nas condições 

estabelecidas pela Administração Municipal e no interesse da 

arrecadação, do gerenciamento e da atualização de informações dos 

cadastros fiscais, lançamento, cobrança e arrecadação de tributos, 

recuperação de valor adicionado e controle financeiro das receitas, 

vistorias, cadastramento e fiscalização dos estabelecimentos. § único – A 

designação das ações fiscais e a fixação de tarefas e roteiros de 

atividades de cada fiscal serão feitos pelo Chefe de Fiscalização tributária 

e com a devida aprovação do respectivo Coordenador Geral da Secretaria 

Municipal de Fazenda ou Secretário Municipal de Fazenda. ART. 3º - O 

PRESENTE DECRETO TERÁ EXCLUSIVO ENQUADRAMENTO PARA O 

SERVIDOR PÚBLICO QUE EXERÇA AS FUNÇÕES MENCIONADAS NO ART. 

2º, MEDIANTE DESIGNAÇÃO POR ATO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 

DESDE QUE EXERÇA FUNÇÃO DE FISCAL DE TRIBUTOS E INSPETOR DE 

TRIBUTOS E DESEMPENHE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, 

VEDADA SUA APLICAÇÃO PARA QUAISQUER OUTROS CARGOS. (...) 

Art. 14º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Cáceres, 

Estado de Mato Grosso, aos do mês de Agosto de 2014. FRANCIS MARIS 

CRUZ Prefeito de Municipal Cáceres WASHINGTON CALADO BARBOSA 

Secretario Municipal de Governo Afixado em: 02.09.14 – destacou-se. 

Ora, à evidência, a legislação municipal regulamentou o adicional de 

produtividade somente para fiscais que atuam na área tributária, não 

sendo o caso do autor, razão pela qual a improcedência dos pedidos é 

medida que se impõe. Por fim, quanto aos casos paradigmas trazidos pelo 

autor, estes produzem efeito apenas “inter partes”, não fazendo coisa 

julgada em favor do requerente. Isso posto, e por tudo mais que nos autos 

consta, DECIDO: a) JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, na 

forma do art. 487, I CPC; b) Custas pelo autor; c) Honorários em favor do 

Município de Cáceres, fixados no valor em 10% sobre o valor atualizado 

da causa, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade de justiça, 

forte no art. 85 CPC; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 06 de dezembro de 2017. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto 

Juíza de Direito Obs.: As petições e os demais atos que se fizerem 

necessários no PJE deverão ser produzidos no editor interno do sistema e 

assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 11.419/2006 e Resolução 

n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000897-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ASSUNCAO DE MENEZES (REQUERENTE)

GLEICIANE ASSUNCAO DE MENEZES (REQUERENTE)

NORONEIDES ASSUNCAO MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

MATERIAL proposta por NORONEIDES ASSUNÇÃO MENEZES contra o 

MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual reivindica a reparação dos danos 

experimentados pela autora em razão da morte de seu companheiro Luiz 

Antônio de Menezes em acidente ocorrido em 06/11/2011 em ponte de 

madeira que fica em estrada vicinal da zona rural de Cáceres. 

Documentos acostados à inicial. Despacho inicial id 4286864. Audiência de 

conciliação frustrada pela ausência da requerida. (id 4880786). Decurso 

de prazo de resposta. (id 6689760). Manifestação do Município de 

Cáceres, na qual aponta preliminarmente sua ilegitimidade passiva em 

razão do local do acidente pertencer à União, requer a denunciação à lide 

do DNIT e reconhecimento da incompetência deste Juízo. No mérito, 

impugna a pretensão inicial. Junta documentação. (id 9126822/ 9126935). 

Intimada a parte autora para manifestar, quedou-se inerte. (id 9405819). 

Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento. Decido. 

O feito deve ser extinto sem resolução do mérito em razão da ilegitimidade 

passiva do Município de Cáceres. A presente ação indenizatória tem como 

palco acidente de moto ocorrido em ponte de madeira que fica na zona 

rural deste Município de Cáceres em uma região conhecida como Facão, 

às margens da BR174. Ocorre que, conforme documentos juntados no id 

9126929 e 9126929, sobre os quais a parte autora silenciou, o trecho em 

questão refere-se a ponto que liga a BR174 a BR070, não fazendo parte 

do modal municipal, de sorte que se afigura como parte ilegítima no feito. 

Desse modo, em razão da ilegitimidade passiva impõe-se a extinção da 

ação nos termos do art. 485, VI, do NCPC. Nesse sentido: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

POR QUEDA DE PONTE EM RODOVIA FEDERAL. CASO FORTUITO. 

INOCORRÊNCIA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. MÁ CONSERVAÇÃO DA 

RODOVIA. 1. Mesmo que o acontecimento possua elevada gravidade, 

faz-se necessário observar sua inevitabilidade, pois, caso seja evitável, o 

evento danoso não exime o agente, comissivo ou omissivo, da 

responsabilidade. 2. Tendo ocorrido o desmoronamento da ponte pela falta 

de manutenção e vistorias que pudessem evitar eventuais problemas 

estruturais na mesma, o evento natural apenas ocasionou a queda da 

ponte devido a sua má conservação, estando descartada a hipótese de 

caso fortuito ou de força maior. 3. O falecimento de um ente querido gera 

sofrimento e abalo moral inestimáveis, sendo suficiente a simples 

comprovação do fato para a configuração do dano moral. (TRF4, AC 

2005.70.00.017594-8, Quarta Turma, Relatora Marga Inge Barth Tessler, 

D.E. 05/04/2010). – grifou-se. Isso posto, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: (a) JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, IX do NCPC; (b) Sem 

custas e sem honorários, na forma da lei; (c) Com o trânsito em julgado, ao 

arquivo com as baixas e comunicações de estilo; (d) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 07 de dezembro de 2017. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito Obs.: As petições e os 
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demais atos que se fizerem necessários no PJE deverão ser produzidos 

no editor interno do sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 

11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001891-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DELUQUE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Indenização movida por Milton Deluque 

Ribeiro contra o Estado de Mato Grosso, no qual noticia que teve cumprido 

contra si mandado de prisão que não possuía mais validade, 

permanecendo preso por 48 (quarenta e oito) horas, razão pela qual se 

volve perante este Juízo. Documentos acostados à inicial. Despacho inicial 

no id 6133751. Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso não 

apresentou resposta. Decretou-se a revelia do ente público, sem 

aplicação de efeitos, e determinou-se que o autor apontasse as provas 

que pretendia produzir (id 9217469). Em manifestação, o autor pugnou 

pela oitiva do Gestor da Terceira Vara Criminal. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. O feito 

encontra-se apto a sentença. A matéria ‘sub oculis’ é exclusivamente de 

fato e de direito e o caderno processual encontra-se devidamente 

instruído, impondo-se, desde logo, o julgamento antecipado da lide nos 

termos do artigo 355, I, do CPC. Nesse sentido, prescreve a jurisprudência 

estadual em entendimento já sedimentado no Enunciado de n.º 46 da 

Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “Se 

o processo se encontra apto a seu julgamento não é direito, mas, sim 

dever do magistrado julgá-lo, de imediato, indeferindo as provas inúteis ou 

desnecessárias que em nada acresçam para o seu desate.” Pois bem. 

Cinge-se a lide a averiguar responsabilidade do Estado de Mato Grosso no 

cumprimento de mandado de prisão cuja extinção da punibilidade já havia 

operado. É caso de parcial procedência dos pedidos. Preambularmente, 

frise-se que a Administração Pública tem responsabilidade de ordem 

objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 

terceiros, nos termos do § 6º do art. 37 da CR, o que dispensaria a parte 

prejudicada de provar a culpa do Poder Público para que ocorra a 

reparação, bastando à relação de causalidade entre a ação ou omissão 

administrativa e o dano sofrido. No entanto, o ente público se exonera do 

dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, 

provar a culpa exclusiva da vítima, força maior, caso fortuito, ou seja, fato 

exclusivo de terceiro nesta última hipótese. Da mesma forma, terá o 

quantum indenizatório reduzido se comprovar culpa concorrente da vítima 

para o evento danoso. Na espécie, contudo, robustamente comprovada a 

responsabilidade da demandada pela efetivação da prisão indevida, forte 

no art. 37 § 6.º CR/88. Restou comprovado que o autor foi condenado a 02 

(dois) anos de reclusão por porte ilegal de armas em regime aberto. Após 

o trânsito em julgado, designou-se a audiência admonitória, não tendo o 

autor sido localizado, razão pela qual foi decretada sua prisão em sede 

regressão cautelar. (id 5576901). No ano de 2011, o requerente foi preso, 

sendo, em seguida, posto em liberdade e convertida a pena de reclusão 

em restritiva de direito, efetivamente cumprida, conforme sentença de 

extinção de punibilidade. (id 5576904). Ocorre que em 16 de novembro de 

2016 foi novamente cumprido em desfavor do autor o citado mandado de 

prisão oriundo da Terceira Vara da Comarca de Cáceres (id 5576904). Em 

razão disso, a Defesa pugnou pela restituição da liberdade do preso, 

sendo acolhida e expedido o alvará de soltura em data de 17/10/2016 (id 

5576894). Portanto, os documentos acostados pela parte autora 

demonstram que, por erro estatal, a prisão do autor quando cumprida foi 

indevida. De outro lado, inexistente causas de exclusão da 

responsabilidade estatal, a indenização é imperativa. É da jurisprudência: 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRISÃO INDEVIDA APÓS A EXTINÇÃO DE 

PUNIBILIDADE. DANO MORAL PURO. CONFIGURAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA 

CONSTITUÇÃO FEDERAL. DEVER DE INDENIZAR. APURAÇÃO DO 

QUANTUM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PRINCIPAL 

NÃO PROVIDO. APELO ADESIVO PREJUDICADO. 1. O art. 37, § 6º da CF, 

que estabelece a responsabilidade objetiva, impõe ao Estado o dever de 

indenizar moralmente o cidadão que é recolhido para a prisão, mesmo 

após a extinção da punibilidade. 2. A prisão indevida caracteriza dano 

moral puro, que dispensa o ofendido da prova dos requisitos. 3. O valor da 

condenação, a título de dano moral, há de se adequar às circunstâncias 

do caso concreto, devendo, para tanto, serem levadas em conta a 

situação econômica das partes e a gravidade da ofensa, de modo a dar à 

pessoa lesada uma compensação satisfativa, por conta de uma situação 

dolorosa, aflitiva e constrangedora que vivenciou. 4. Uma vez que a parte 

autora decaiu de parte mínima do pedido, deve ser aplicada a regra 

contida no art. 21, Parágrafo único, CPC. 5. Recurso principal não provido 

e adesivo prejudicado. (TJ-MG; APCV 1.0687.10.008607-7/001; Rel. Des. 

Raimundo Messias Junior; Julg. 25/03/2014; DJEMG 11/04/2014). 

Configurada a responsabilidade civil, passo a analisar os danos. 

Referente aos danos materiais consistentes na contratação de advogado, 

este não pode ser reconhecido em favor do autor, porquanto está na 

esfera de despesas pessoais não oponíveis a terceiro, além do fato de 

que poderia ter se valido da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. 

Nesse sentido: TJ-MG - Apelação Cível AC 10145110438085002 MG 

(TJ-MG) Data de publicação: 11/10/2013 Ementa: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. 

DESPESAS COM HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ADVOGADO EM AÇÃO 

ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. 

PEDIDO IMPROCEDENTE. Não se verifica no ordenamento jurídico qualquer 

permissivo legal que imponha a um litigante o custeio dos honorários 

contratuais ajustados entre a outra parte e seu advogado, ainda que 

perca a demanda, diferentemente do que ocorre com os honorários de 

sucumbência, por exemplo, os quais por expressa dicção legal devem ser 

suportados pela parte vencida na lide (artigo 20 , CPC ). O acertamento 

prévio dos honorários contratuais entre parte e seu advogado é ato 

privativamente negocial entre eles, e não pode ser considerado dano 

como conseqüência de eventual inadimplemento contratual, ou seja, com a 

acepção jurídica que autoriza ressarcimento pela parte que teve ou que 

terá em favor de si ajuizada a ação, na forma dos artigos 186 , 389 , 395 , 

404 e 927 , todos do Código Civil vigente. Até porque do contrário 

estar-se-ia por via reflexa responsabilizando economicamente o sujeito 

por um ato negocial do qual não participou e ao qual não aderiu, violando, 

destarte, o princípio contratual da relatividade. Quanto aos danos morais 

não se precisa tecer maiores considerações, já que resultou na prisão 

indevida por 48 (quarenta e oito) horas. Trata-se de dano moral in re ipsa. 

Os prejuízos são presumíveis diante da situação. Assim, comprovada a 

culpa e nexo de causalidade entre a conduta deste e o evento danoso, 

cabível a condenação do demandado ao pagamento de indenização a título 

de danos morais. Concernente ao arbitramento do dano moral, é do 

magistério de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, in Dano Moral, Editora 

Juarez de Oliveira, 2ª edição, 1999, “Impõe-se a rigorosa observância dos 

padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da 

experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações 

de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão 

ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e 

econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, 

de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente 

na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro.” (p. 43). 

Inexistindo outra forma de determinação que não o arbitramento, o 

montante a compensar o dano moral fica a critério do julgador, observadas 

a prudência, a equidade na atribuição do valor, a moderação, as 

condições da parte ré em suportar o encargo e a não-aceitação do dano 

como fonte de riqueza, cumprindo atentar-se, ainda, ao princípio da 

proporcionalidade. Por oportuno, consigno que não se verifica prova 

quanto ao fato do autor ter sido dispensado de seu trabalho em razão da 

prisão, motivo pelo qual não será considerada para fim de arbitramento 

dos danos. Nestes parâmetros, tenho que o equivalente a R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) em favor do autor apresenta-se adequado para compor 

juridicamente a lesão sofrida. Isso posto, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: (a) JULGAR PROCEDENTE o pedido da exordial, com 

fulcro no art. 487, I do CPC, para CONDENAR o requerido ESTADO DE 

MATO GROSSO a pagar a título de danos morais ao autor o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), forte nos artigos 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da 

Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data 

do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento”); (b) Sem custas, na forma da lei; (c) Havendo sucumbência 

recíproca, na proporção de 75% para o ente público e 25% para o autor, 

fixo os honorários advocatícios, que, à vista do trabalho desenvolvido, 
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estão moderadamente arbitrados em 10% do valor da condenação, nos 

termos do art.85, do CPC; (d) Processo não sujeito ao reexame necessário 

de sentença, com força no art. 475 § 2.º CPC; (e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 06 de dezembro de 2017. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito Obs.: As petições e os 

demais atos que se fizerem necessários no PJE deverão ser produzidos 

no editor interno do sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 

11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001763-62.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO DE OLIVEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

ajuizado por CAIO DE OLIVEIRA ARAÚJO contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO, por suposto erro judiciário. Assevera na exordial, em síntese, 

que foi submetido injustamente a processo crime, sendo acusado de ter 

praticado, em concurso de agentes crime de roubo contra as vítimas 

Rosilene Rodrigues de Farias e Bruna Rodrigues da Silva. Noticia que após 

frágil reconhecimento da vítima, o autor permaneceu em custódia cautelar 

entre as datas de 15 a 20 de junho de 2013 até a restituição de sua 

liberdade, quando as vítimas reconheceram os verdadeiros autores dos 

fatos e uma delas retificou o reconhecimento pessoal. Informa que mesmo 

tendo comprovado no inquérito policial seu álibi para o momento do crime 

(estava em sala de aula), este fato foi desprezado durante três anos até o 

momento que o inquérito foi arquivado por falta de provas. À vista destes 

fatos, volve-se o autor perante o Poder Judiciário para requerer 

indenização por danos materiais e morais decorrentes da atuação estatal 

indevida. (id 2928116). Documentos iniciais nos ids 2928202/ 2929511. 

Despacho inicial id 3649312. Contestação no id 4985023, na qual pugna 

pela improcedência dos pedidos pela inexistência do dever de indenizar. 

Impugnação no id 5783064. Intimados para falar sobre provas, o autor 

requereu a oitiva de testemunhas e o réu silenciou. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Volto-me, em 

princípio, à questão probatória. Intimada para especificar as provas que 

pretendia produzir, a parte autora se manifestou no sentido de proceder à 

oitiva de testemunhas. Entretanto, a questão posta (erro judiciário) 

DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE PROVA DOCUMENTAL, já devidamente 

acostada ao processo, não sendo pertinente a oitiva de testemunha que 

em nada influiria na questão meritória. Nesse sentido, já pronunciou o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – 

PROMOÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO – INDEFERIMENTO DA PROVA 

TESTEMUNHAL –CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA 

–– NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO DO AUTOR – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a prova requerida pela parte - testemunhal - não se mostra imprescindível 

à solução da questão, principalmente se os fatos com os quais se 

pretendia provar dependiam de prova exclusivamente documental, que, 

necessariamente, deve acompanhar a petição inicial. (Ap 50921/2017, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 

31/08/2017). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA 

COM COBRANÇA –CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA – BOMBEIRO MILITAR - 

ADICIONAL POR JORNADA DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO - 

IMPOSSIBILIDADE - NORMA ESTADUAL QUE PREVE A VANTAGEM - 

INEXISTÊNCIA - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

INCIDENTER TANTUM – PREVISÃO NA CF/88 – DESCABIMENTO – 

RECURSO DESPROVIDO. O julgamento antecipado da lide é um 

poder/dever conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código 

de Processo Civil, e, quando a prova necessária para dirimir a 

controvérsia for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador 

não configura cerceamento de defesa, tampouco o devido processo legal. 

Inexistindo previsão legal na norma estadual, não há que se falar em 

pagamento de adicional por jornada de trabalho extraordinária aos policiais 

militares deste Estado. A declaração de Inconstitucionalidade dos artigos 

168 e 57 da LCE n. 231/2005 e do Decreto Estadual n. 1.452/2008, é 

descabida, visto que o art. 142 §3º, VIII e o art. 7º, XIII e XVI, ambos da 

CR/88, preveem e delimitam cada um dos direitos aos quais fazem jus os 

militares. (Ap 99131/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/11/2014, 

Publicado no DJE 03/12/2014). Pois bem. No mérito, entretanto, o caso é de 

improcedência dos pedidos. Versam os autos sobre pedido de 

indenização por danos morais movido por CAIO DE OLIVEIRA ARAÚJO 

contra o ESTADO DE MATO GROSSO, no qual alega, em síntese, que em 

razão de ter sofrido prisão ilegal e inquérito criminal, sendo posteriormente 

libertado e exonerado da imputação, sofreu danos relevantes, que ora 

pretende a reparação. Restou apurado que em data de 14 de junho de 

2013, as vítimas Rosilene e Bruna, logo após saírem de casa, foram 

abordadas por dois suspeitos que estavam numa motocicleta Biz 

Vermelha, sendo anunciado o assalto, momento em que subtraíram a moto 

da primeira vítima. Em ato contínuo, Rosilene comunicou o fato a Paulo 

Sérgio Martins que, ao seu turno, passou mal e foi até o PAM, 

deparando-se com um suspeito com as mesmas características dos 

autores dos fatos. Em seguida, Rosilene e Bruna foram até o PAM, 

momento em que esta última reconheceu o suspeito como sendo um dos 

assaltantes. (id 2928820). Confira-se: “que, então, foi até o PAM, 

juntamente com sua filha BRUNA, que reconheceu o suspeito como sendo 

o ladrão que subtraiu sua motocicleta.” (depoimento de Rosilene Rodrigues 

de Farias, id 2928820, pg. 10). “que hoje pela manhã sua mãe lhe chamou 

para irem ao Pronto Socorro, onde viu o suspeito e reconheceu, sem 

sombra de dúvidas, como sendo o ladrão que estava portando arma de 

fogo e que anunciou o assalto, levando a moto de sua irmã.” (depoimento 

de Bruna Rodrigues da Silva, id 2928820, pg. 11). A seguir, a Polícia Militar 

foi acionada e deu-se voz de prisão ao requerente. Então, a autoridade 

policial lavrou o flagrante, promovendo a oitiva dos condutores, 

testemunhas, vítimas e do custodiado, oportunidade em que negou os 

fatos e afirmou estar em aula no momento do crime. Confira: “(...) que 

nega ter praticado o roubo em tela; que no momento do roubo estava 

dentro da sala de aula, na escola IFMT; que estava na companhia de 

Carlos, Gilberto, Jean Carlos e outros na sala de aula, inclusive tiveram 

uma prova nas últimas aulas; que saiu da IFMT juntamente com Tiago Seba 

por volta das 22h10min, sendo que foi diretamente para uma festa na 

UNEMAT, onde permaneceu até por volta da 01h00 juntamente com Pedro 

Lino, Tiago Seba e Fábio; que ingeriu bebidas alcóolicas e depois que saiu 

da festa não se lembra de mais nada, sendo que acordou no Pronto 

Atendimento Médico, onde se deparou com as vítimas Rosilene e Bruna 

que perguntaram como o interrogando foi parar naquele local...” (id 

2928820, pg. 14/15). Contudo, o álibi do requerente não pode ser 

averiguado no momento da prisão, já que a secretaria da IFMT, onde disse 

que se encontrava, estava fechada. (id 2928820, pg. 08). Assim, a 

autoridade coatora procedeu à prisão do autor. Encaminhado o auto de 

prisão em flagrante ao Juízo Plantonista, este, por sua vez, homologou a 

prisão e converteu em preventiva na data de 15 de junho de 2013. (id 

2929323). Em continuidade às investigações, a autoridade policial 

destacou equipe para certificar a veracidade do álibi, o que, de fato, 

ocorreu. A seguir, o autor teve sua liberdade restituída em 21 de junho de 

2013. (id 2929449). O Ministério Público requereu algumas diligências 

durante o curso do feito para certificar a legitimidade do álibi do autor, o 

que foi acolhido, e três anos depois o inquérito foi arquivado. O caso é de 

improcedência do pedido por ausência de fraude ou dolo do julgador. Do 

que se denota das provas constantes nos autos, o autor foi preso em 

razão de decretação de prisão preventiva pela garantia da ordem pública. 

Na espécie, o Delegado de Polícia anunciou a prisão em flagrante, tendo 

sido homologada, porquanto havia uma vítima ocular que reconheceu o 

preso como um dos autores do fato criminoso. Aliás, o próprio autor 

reconhece que a vítima Bruna, acusou, ainda que injustamente, o 

requerente pelo crime, o que, ao certo, revela lastro suficiente para prisão 

cautelar. Portanto, a autoridade policial, no momento dos fatos, ao 

proceder à prisão em flagrante o fez com base nas provas até então 

apresentadas, agindo no estrito cumprimento do dever legal: Nesse 

sentido: TJ-SC - Apelação Cível AC 20110462754 SC 2011.046275-4 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE PRISÃO 

ILEGAL E AGRESSÃO FÍSICA PRATICADA POR POLICIAIS MILITARES. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO EM 

FLAGRANTE DELITO SOB ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE 

ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR. PERMANÊNCIA NA 

PRISÃO POR DOIS DIAS. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE 
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PROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. PLEITO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SOFRIDOS PELO AUTOR E POR SUA 

ESPOSA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO EM RAZÃO DA PRISÃO 

EFETUADA DE FORMA ILEGAL POR AUSÊNCIA DE ESTADO DE 

FLAGRÂNCIA. AGRESSÃO FÍSICA ENQUANTO ESTAVA SOB A 

CUSTÓDIA DO ESTADO. ABALO ANÍMICO RECONHECIDO TÃO-SOMENTE 

EM RELAÇÃO AO AUTOR E QUANTO À AGRESSÃO FÍSICA SOFRIDA 

ENQUANTO ESTEVE DETIDO. Preenchidas as condições de legalidade, 

não há direito de reparação pelo só fato de a prisão em flagrante ter sido 

relaxada e o conduzido liberado, mediante constatação, a posteriori, de 

que a acusação não era verdadeira, tendo os policiais agido no estrito 

cumprimento do dever legal. LEGALIDADE DA PRISÃO PORQUANTO 

EFETUADA APÓS ACIONAMENTO DO COPON E RECONHECIMENTO 

EFETUADO PELA VÍTIMA, QUE ACUSOU O AUTOR DE TÊ-LA 

MOLESTADO, QUANDO APRESENTADO PELOS POLICIAIS. 

CONSTATAÇÃO POSTERIOR DE QUE A VÍTIMA MENTIRA. IRRELEVÂNCIA 

PREENCHIMENTO, NO MOMENTO DOS FATOS, DOS REQUISITOS PARA A 

PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR O ABALO 

MORAL DOS AUTORES EM RAZÃO DA PRISÃO. RECURSO DOS 

AUTORES DESPROVIDO NO PONTO. "Tendo as prisões cautelares 

(flagrante e preventiva) se baseado em meros indícios de autoria, não há 

que se falar em ilegalidade nos procedimentos, mesmo porque, nessa 

fase, milita o princípio do 'in dubio pro societate', ou seja, a dúvida é 

resolvida em favor do interesse da sociedade, não se exigindo, para tanto, 

prova exauriente de autoria. Logo, preenchidas as formalidades legais 

para a privação da liberdade do demandante indevida a composição dos 

alegados prejuízos". – grifou-se. De outro lado, apesar da revogação da 

prisão do réu e posterior arquivamento do inquérito policial, não se infere 

prova de erro judiciário gerador de indenização civil. Segundo 

entendimento doutrinário e jurisprudencial ao qual me filio, o 

reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado pelos atos 

praticados pelos Magistrados no exercício de sua função está 

subordinado à ocorrência de DOLO ou FRAUDE por parte do julgador. 

Trata-se de aplicar-se a regra prevista no art. 5º, inc. LXXV da 

Constituição da República, segundo o qual “o Estado indenizará o 

condenado por erro judiciário”. Tal disposição, aplicável às hipóteses de 

responsabilidade por ato judicial, excepciona a regra a respeito da 

responsabilidade objetiva do Estado por atos de seus agentes públicos, 

relativa a todos os atos administrativos (art. 37, § 6º, da CF). A propósito 

do tema, a lição extraída da obra de Rui Stoco, (in Tratado de 

Responsabilidade Civil Doutrina e Jurisprudência - 8ª ed. rev., atual. e 

ampl. São Paulo: RT, 2011, pp. 1199/1200): “O art. 37, §6º, dessa magna 

Carta, ao prever a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de 

direitos público, não especificou quais os entes responsáveis, nem 

exonerou quaisquer deles. [...] Se assim é, sendo o Magistrado um agente 

público, poder-se-ia aferir que, então, em qualquer caso e mesmo em 

relação à atividade exercida pelo Poder Judiciário, incidiria, em tese, o art. 

37, § 6º da CF/88, respondendo a Fazenda Pública pelos atos desses 

agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros. Mas, segundo 

nos parece, tal não ocorre, pois o legislador constitucional reservou para 

hipóteses que tais previsão expressa e apartada do princípio geral 

estabelecido no art. 37, § 6º. Como já observamos alhures, permitir que 

sem a existência de dolo ou fraude – tal como dispõe o art. 133 do CP e o 

art. 49 da LOMAN – seja responsabilizado o Estado pelos atos dos juízes 

seria contrariar a sua qualidade de Poder que permeia os órgãos 

judiciários, pois o Poder Judiciário, ao exercer função de dimana da 

própria soberania, qual seja decidir em última instância sobre a 

aplicabilidade e efetividade das normas, não iguala o seu agente ou órgão 

de poder (o julgador) ao administrador, que, ao revés, pratica atos de 

execução regrados e informados pelo princípio da legalidade, permitindo o 

amplo controle judicial da atividade administrativa e a direta 

responsabilização do Estado pelo funcionamento deletério do serviço 

público. Mais ainda, em razão de atos dos juízes que possam 

eventualmente causar danos, não responde objetivamente o estado, salvo 

nos casos expressamente declarados em lei, impondo-se a apuração de 

comportamento doloso ou fraudulento desses agentes. Ou seja, não incide 

a regra do art. 37, § 6º da CF/88 [...] Ora, se o Magistrado não atuou ou se 

omitiu intencionalmente em prejuízo da parte e se, portanto, essa atuação 

foi escorreita, não há como conceder reparação a qualquer das partes no 

processo, sob pena de enfraquecimento do Judiciário como um todo, 

banalização das decisões e afronta ao próprio exercício dessa atividade.” 

Ao concreto, a prisão em flagrante do autor foi mantida diante da 

existência de indícios suficientes da materialidade e autoria do crime no 

momento dos fatos, entendendo o Magistrado restarem preenchidos os 

requisitos previstos no art. 313 do Código de Processo Penal, argumento 

este reproduzido em muitos julgados do Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça naquela época. Não obstante isso, destaco 

que a revogação da prisão e arquivamento do inquérito policial não 

ensejam, por si só, reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, 

que somente é devida havendo abuso da autoridade, erro inescusável ou 

vício que contamine o ato de constrição e de restrição da liberdade. No 

caso, as decisões do órgão judiciário demonstram, à saciedade, que o 

sistema legal e Poder Judiciário funcionaram. Não havendo provas de dolo 

ou fraude do julgador, a improcedência da pretensão inicial é medida que 

se impõe. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA 

DO ESTADO. PRISÃO TEMPORÁRIA DEPOIS CONVERTIDA EM 

PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA COM BASE NO ART. 312 DO 

CPP. ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL. 

LEGITIMIDADE DA ATIVIDADE ESTATAL. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO 

CRIMINAL DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM BASE NO 

ART. 386, INC. VII, DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, 

ARBITRARIEDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA A CONFIGURAR 

ERRO JUDICIÁRIO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. Caso 

em que o regime a ser aplicado é o da responsabilidade civil objetiva do 

ente de direito público, revelando-se desnecessário perquirir a respeito da 

culpa. Incidência do art. 37, § 6º, da CF. Pelo princípio da teoria do risco 

administrativo, os benefícios decorrentes da atuação estatal repartem-se 

por todos, assim como os prejuízos sofridos por alguns membros da 

sociedade devem ser repartidos. Hipótese dos autos em que a prisão 

temporária do autor, posteriormente convolada em preventiva, por decisão 

judicial devidamente fundamentada e amparada no art. 312 do CPP, não 

gera o dever de indenizar, presumindo-se legítima a atividade jurisdicional 

que ensejou tais medidas. Conquanto o acusado, ora demandante, tenha 

sido afinal absolvido no processo criminal a que respondeu, por 

insuficiência de provas, com base no art. 386, inc. VII, do CPP, daí não se 

flagra ilegalidade no decreto de prisão preventiva, porquanto a prisão 

cautelar ou provisória, devidamente fundamentada e decretada dentro das 

hipóteses legais autorizadoras previstas no CPC, não gera o direito à 

indenização em caso de posterior absolvição (STJ, AgRg no REsp 

1.295.573/RJ). Indemonstrada a ocorrência de erro judiciário. Sentença de 

improcedência da demanda reafirmada. APELO DESPROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70058280983, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 24/06/2014). ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: (a) JULGAR 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, forte no art. 487, I; (b) Sem 

custas, na forma da lei; Honorários fixados em 10% do valor da causa 

suspensos em razão da gratuidade de justiça, com força no art. 85 c/c art. 

98 CPC; (c) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 11 

de dezembro de 2017. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 

Obs.: As petições e os demais atos que se fizerem necessários no PJE 

deverão ser produzidos no editor interno do sistema e assinados 

digitalmente, na forma da Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005927-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS MELO FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MANOEL 

DOS SANTOS MELO FILHO contra o ato do PRESIDENTE DO INSTITUTO 

BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE e da 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no qual 

impugna, em síntese, o resultado do exame psicológico do concurso 

público para agente penitenciário. Em decisão fundamentada, este Juízo 

declinou o feito. Por problemas técnicos, o processo teve que ser 

distribuído na Segunda Instância. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Tendo sido a ação distribuída em Segunda Instância, há de se extinguir o 

presente feito por litispendência. Isso posto, decido: (a) Julgar extinto o 

feito por litispendência, forte no art. 485, V CPC; (b) Sem custas e sem 
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honorários, na forma da lei; (c) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 12 de dezembro de 2017. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005832-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONEY SEBASTIAO DE MORAES PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 

(IMPETRADO)

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JONEY 

SEBASTIÃO DE MORAES PEREIRA contra o ato do PRESIDENTE DO 

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – 

IBADE e da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, 

no qual impugna, em síntese, o resultado do exame psicológico do 

concurso público para agente penitenciário. Em decisão fundamentada, 

este Juízo declinou o feito. Por problemas técnicos, o processo teve que 

ser distribuído na Segunda Instância. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Tendo sido a ação distribuída em Segunda Instância, há de se extinguir o 

presente feito por litispendência. Isso posto, decido: (a) Julgar extinto o 

feito por litispendência, forte no art. 485, V CPC; (b) Sem custas e sem 

honorários, na forma da lei; (c) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 12 de dezembro de 2017. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005832-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONEY SEBASTIAO DE MORAES PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 

(IMPETRADO)

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JONEY 

SEBASTIÃO DE MORAES PEREIRA contra o ato do PRESIDENTE DO 

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – 

IBADE e da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, 

no qual impugna, em síntese, o resultado do exame psicológico do 

concurso público para agente penitenciário. Em decisão fundamentada, 

este Juízo declinou o feito. Por problemas técnicos, o processo teve que 

ser distribuído na Segunda Instância. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Tendo sido a ação distribuída em Segunda Instância, há de se extinguir o 

presente feito por litispendência. Isso posto, decido: (a) Julgar extinto o 

feito por litispendência, forte no art. 485, V CPC; (b) Sem custas e sem 

honorários, na forma da lei; (c) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 12 de dezembro de 2017. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1005950-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DE OLIVEIRA LIMA (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0004823A (ADVOGADO)

CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO OAB - MT0006606A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. a) Defiro o prazo de 05 (cinco) dias úteis para juntada de 

substabelecimento; b) Alcançada a finalidade, devolva-se a Precatória à 

Comarca de origem. c) Comunique-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000488-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA PINHEIRO LIMA OAB - MT0008467A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por ROBERTO 

CARLOS FERREIRA MENDES contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando incorporação definitiva na 

folha de pagamento do autor do percentual de 11,98% decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV e os 

valores pretéritos pertinentes. A pretensão material fundamenta-se, em 

síntese, na inobservância das regras de conversão do cruzeiro real para 

a unidade real de valor, por ocasião do Programa de Estabilização 

Econômica, instituído pelo Governo Federal, em 27 de fevereiro de 1994. 

Acostou documentos pertinentes. Despacho inicial determinando o 

encaminhamento do feito ao CEJUSC para audiência de 

Conciliação/Mediação (Id: 1420155). Frustrada a audiência em razão de 

ausência da parte requerida e da Advogada da parte autora (Id: 1606107). 

Contestação apresentada tempestivamente pelo Município (Id: 1997288). 

Impugnação (Id: 2639075). O ente requerido foi intimado a prestar 

informações pertinentes ao deslinde dos fatos (Id: 3323270), contudo 

deixou transcorrer “in albis” o prazo de resposta (Id: 4608951). Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e decido. O 

deslinde da controvérsia não demanda dilação probatória. Assim, atenta 

aos princípios da celeridade e economia processual, conheço diretamente 

do pedido e julgo a lide, nos precisos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Reporto-me, inicialmente, à preliminar de prescrição 

suscitada pelo requerido. Não prospera a tese defensiva. Contra a 

Fazenda Pública a prescrição opera em 05 (cinco) anos, nos termos do 

Decreto-Lei 20.910/32 e Súmula 85 do STJ. Deste modo, tendo ocorrido o 

ajuizamento do processo em 06/06/2016, eventuais direitos anteriores a 

06/06/2011 estão prescritos, conforme orienta o Superior Tribunal de 

Justiça em caso análogo: [...] a jurisprudência esta Corte consolidou-se no 

sentido de considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais 

originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar 

em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado 

o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. 

Precedentes: AgInt no REsp. 1.579.499/RJ, Rel. Ministra Regina Helena da 

Costa, Primeira Turma, DJe 24/06/2016 e AgRg no AREso 319.053/RJ, Rel 

Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 3/2/2015. [...]. 

(STJ,Primeira Turma, AgInt no AREsp 590329/TO, relator Ministro Benedito 

Gonçalves, publicado do Diário da Justiça Eletrônico em 29 de novembro 

de 2016). No mérito, o caso é de parcial procedência dos pedidos. A 

questão jurídica central cinge-se à legitimidade da incorporação na folha 

de pagamento da parte requerente do percentual equivalente a 11,98%, 

em decorrência da equivocada conversão monetária do URV em cruzado 

real e os valores retroativos pertinentes. Há que se registrar, em princípio, 

que o direito ao acréscimo percentual de 11,98%, ou do índice decorrente 

do processo de liquidação, na remuneração do servidor público, resultante 

da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não caracteriza um 

aumento na remuneração, mas sim o reconhecimento da ocorrência de 

indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado. Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal 

reconheceu que o percentual, acarretado pela equivocada conversão, 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes, inclusive reajustes sem qualquer menção 

expressa quanto a URV. Sob tal perspectiva, pontuou o Supremo Tribunal 

Federal que o término da incorporação, ou do índice obtido em cada caso 

específico, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa 

por uma reestruturação remuneratória. O acréscimo percentual, ou o 

direito à incorporação, demanda, por conseguinte, que os vencimentos 

sejam pagos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, na 

forma do artigo 168 da Constituição da República. Isso porque, como bem 

ressaltado pelo MINISTRO LUIZ FUX, do Supremo Tribunal Federal, 

“apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um 
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processo de liquidação, os servidores que recebem as suas 

remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do 

Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério 

Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês”, 

ressaltando, inclusive, que “no caso do Poder Executivo federal, por 

exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice”. A ampla repercussão 

das demandas envolvendo a discussão sobre o direito à incorporação da 

equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV acabou por incutir, nos 

jurisdicionados, a falsa ideia de que todo e qualquer servidor público teria 

direito ao acréscimo percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do 

processo de liquidação. TODAVIA, APENAS OS SERVIDORES QUE 

RECEBEM AS SUAS REMUNERAÇÕES NO PRÓPRIO MÊS DE TRABALHO 

FAZEM JUS AO ACRÉSCIMO, EXCLUINDO, A PRINCÍPIO, OS SERVIDORES 

DO EXECUTIVO MUNICIPAL. A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento do RE 561.836, com repercussão geral, no qual há 

expressa referência aos servidores que recebem as suas remunerações 

no próprio mês de trabalho. Transcrevo: “Da limitação temporal do índice 

devido: Aduza-se, a título de obiter dictum, que apenas terão direito ao 

índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação, 

os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de 

trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder 

Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o pagamento 

ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo federal, por 

exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos termos do que 

decidido por esta Corte, verbis: EMENTA: Agravo regimental em recurso 

extraordinário 2. Servidor público. Reposição salarial de 11,98%. Lei no 

8.880/94. Conversão em URV. 3. Servidor Público do Executivo. 

Inaplicabilidade dos critérios de correção. Inovação da discussão no 

recurso. Impossibilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento. Decisão: A Turma, por votação unânime, negou provimento ao 

recurso de agravo, nos termos do voto do Relator. Ausente, 

justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. 2ª 

Turma, 01.04.2008.(RE 523793 AgR / RN - RIO GRANDE DO NORTE 

AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. GILMAR 

MENDES Julgamento: 01/04/2008 Órgão Julgador: Segunda Turma. 

Publicação DJe-078 DIVULG 10 Supremo Tribunal 30-04-2008, PUBLIC 

02-05-2008 Parte(s) AGTE.(S): ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

AGDO.(A/S): MARIA CLÁUDIA ALVES DE BARROS). (Grifamos) Por fim, 

parafraseando o MINISTRO CEZAR PELUSO não se pode aplicar a 

“servidor do Poder Executivo orientação peculiar aos servidores dos 

Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, os quais têm os 

vencimentos e proventos estipulados e pagos com base no dia 20 de cada 

mês, daí porque o STF lhes tem reconhecido direito à recomposição de 

11,98%, resultante de erro no critério de conversão, em URV, dos valores 

das suas remunerações”. Na espécie, trata-se de servidor do Poder 

Executivo Municipal, cujos proventos não são pagos nos termos da regra 

do art. 168 da Constituição da República, pois os servidores do Poder 

Executivo têm os vencimentos e proventos estipulados e pagos com base 

no último dia do mês de referência. Logo, diversamente dos servidores 

dos outros Poderes, a parte autora, em princípio, não teria sofrido nenhum 

prejuízo com a conversão da URV. A ressalva é pertinente à medida que o 

requerido não comprovou o cumprimento do disposto no artigo 25, §1º, da 

Lei nº 8.880/94, fato que faz presumir, nos moldes do artigo 359 do Código 

de Processo Civil, que a emissão da ordem de pagamento não coincidiu 

com o fechamento da folha, circunstância que demandaria o pagamento 

da diferença entre o valor, em cruzeiros reais, recebido na forma anterior 

e o valor, em cruzeiros reais, a ser pago mediante conversão em URV 

pelo valor desta na data do crédito ou da disponibilidade dos recursos, 

paga na folha salarial subsequente, nos moldes do artigo 25, §1º, II, da Lei 

nº 8.880/94. Logo, A AFERIÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO DEVE SER 

APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, por arbitramento, e acaso 

existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na 

hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em 

dobro, restando inaplicável o índice de 11,98%. Assim sendo a parte 

autora faz jus à apuração da perda salarial, até a data da efetiva 

reestruturação remuneratória da carreira, por influxo do princípio da 

isonomia, haja vista ser inadmissível o estabelecimento de remuneração 

diferenciada para o mesmo cargo. A propósito: Embargos de declaração o 

recurso extraordinário. Direito monetário. Conversão do padrão monetário: 

cruzeiro real em URV. Direito aos 11,98% ou ao índice decorrente do 

processo de liquidação, e a sua incorporação. Possibilidade. Repercussão 

geral reconhecida. Mérito julgado. Limitação temporal. O termo ad quem da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito há percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Obscuridade. Inocorrência. Contradição. Inexistência. Efeitos 

infringentes. Impossibilidade. Embargos de declaração desprovidos. (STF, 

Tribunal Pleno, RRE 561386 ED, Relator Ministro Luiz Fux, publicado no 

Diário da Justiça Eletrônico em 22 de fevereiro de 2016). Por fim, referente 

à tutela provisória pleiteada para implantar imediatamente a incorporação 

do percentual de 11,98% na remuneração do Autor, é caso de 

indeferimento, posto que, ao caso, se houve efetivo prejuízo decorrente 

de incorreta conversão, este somente será apurado em liquidação de 

sentença, não havendo que se falar neste momento em exato percentual a 

ser eventualmente pago ao servidor. Pelo exposto, e por tudo mais que 

dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pleito inicial no sentido de condenar o MUNICÍPIO DE CÁCERES ao 

pagamento da perda salarial decorrente da incorreta conversão do padrão 

monetário URV, nos limites da fundamentação retro, a ser apurado em 

liquidação de sentença, cujos eventuais valores deverão ser atualizados 

nos moldes da legislação aplicável aos débitos da Fazenda Pública (ADIS 

4357/4425), tudo com força no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil; b) Sem custas; c) Condenar o Município de Cáceres ao pagamento 

dos honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre eventual valor 

apurado em liquidação de sentença, por equidade, nos moldes do artigo 

85, § 4º, II, do CPC; d) Processo não sujeito ao reexame necessário de 

sentença por força do valor de alçada, forte no art. 496, § 3º, inciso III do 

Código de Processo Civil; e) Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquive-se o feito; f) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se Cáceres, 09 de janeiro de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana 

Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001637-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE SOUZA NORONHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Intimo as partes para apresentar quesitos e indicar assistente técnico no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 465 § 1.º do CPC/15. 

Cáceres/MT 15/01/2018 Valdiney da Silva Nogueira Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004998-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Outros Interessados:

ODELICIO MANOEL DA SILVA (REPRESENTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE 

URGÊNCIA aforada por MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS, 

representada por seu irmão Odelicio Manoel da Silva, contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO, todos qualificados na inicial, visando assegurar-lhe a 

realização de tratamento para Endocardite infecciosa (Id: 9547377). 

Documentos iniciais pertinentes junto à inicial. Despacho para obter 

parecer do NAT. (Id: 9558310) Parecer Técnico/NAT n.º 1667/2017 (Id: 

9586441). Liminar deferida (Id: 9593563). Contestação do Estado de Mato 

Grosso (Id: 9911522). Devidamente intimada a manifestar quanto ao 

efetivo cumprimento da liminar deferida, a autora informou que recebeu o 

atendimento vindicado e encontra-se, atualmente, em alta médica, 

conforme se infere da petição nos autos (Id: 10927826). Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. A princípio, 

vale consignar, que estando o caderno processual devidamente instruído, 
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fornecendo elementos suficientes para a convicção deste Juízo, 

impõe-se, desde logo, o julgamento antecipado do mérito com base no 

artigo 355, I, do CPC/15. Consta dos autos que a parte autora necessita 

urgente de tratamento de ENDOCARDITE INFECCIOSA EM PRÓTESE 

VALVAR (CID: I 330), conforme prescrição médica (Id: 9499385), sendo 

que não possui recursos financeiros para custeá-lo, precisando do 

amparo estatal. Em primeiro, reporto-me às preliminares suscitadas pelo 

Estado de Mato Grosso, não encontrando fundamentos para albergá-las. I 

– DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL Preliminarmente, o Estado 

de Mato Grosso suscita a falta de interesse de agir da parte autora, 

alegando que não compete ao Poder Judiciário conceder pretensões 

individuais referentes ao direito à saúde. Como é sabido o interesse de 

agir advém da necessidade de se obter, através do processo, proteção 

ao interesse substancial, devendo as condições da ação, quais sejam, 

legitimidade de parte, possibilidade jurídica do pedido e interesse de agir, 

estarem presentes não só no ato de instauração do processo, mas 

também no momento em que se julga o mérito da causa. O termo interesse, 

segundo Vicente Greco Filho, pode “ser considerado em duas acepções: 

como sinônimo de pretensão, qualificando-se, então como interesse 

substancial ou de direito material, e para definir a relação de necessidade 

existente entre um pedido e a atuação do judiciário, chamando-se neste 

caso, interesse processual.” (Direito Processual Brasileiro, vol. 1º, ed. 

Saraiva, 12ª edição, pág. 80) Assim, a análise da existência do interesse 

processual deve ser aferido a partir da indagação acerca da necessidade 

e da utilidade da atuação do Poder Judiciário. Não se deve indagar aqui, se 

a pretensão é legítima ou não, se é moral ou não, basta que seja 

necessária, sendo que de regra o interesse processual nasce diante da 

resistência que alguém oferece à satisfação da pretensão de outrem, 

porque este não pode fazer justiça com as próprias mãos. Segundo 

Vicente Greco Filho, “há interesse processual quando a lei exige 

expressamente a intervenção do Judiciário, [...]” (Direito Processual 

Brasileiro, vol. 1º, ed. Saraiva, 12ª edição, pág. 81). É direito de todos e 

dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do 

direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos, realização de 

exames, acompanhamento/encaminhamento médico e cirúrgico, quando 

não possuir o cidadão, meios próprios de adquiri-los. Assim, havendo a 

resistência da pretensão do autor junto ao Poder Público, em ter garantida 

a assistência médica prevista constitucionalmente, nasce o interesse 

processual, de forma que impertinente a tese estatal. II - DO 

CHAMAMENTO AO PROCESSO DO MUNICÍPIO - SOLIDARIEDADE DOS 

ENTES Quanto à alegação de dever solidário do Município em integrar o 

pólo passivo da presente ação, esta deve ser afastada, vez que, 

consoante sólido entendimento da Jurisprudência, a responsabilidade pela 

assistência à saúde é solidária entre a União, os Estados e os Municípios, 

podendo a parte propor a ação em face de qualquer um dos Entes 

Federativos, sendo descabida a preliminar arguida. Nesse sentido: TJ-RN - 

Apelação Cível AC 20160183310 RN (TJ-RN) Data de publicação: 

09/02/2017 Ementa: EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SUBMISSÃO DA SENTENÇA AO 

REEXAME OBRIGATÓRIO, SUSCITADA PELO RELATOR. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR 

O FEITO, SUSCITADA PELO APELANTE. TRANSFERÊNCIA PARA O 

MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A PACIENTE CARENTE. 

OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - Nos termos do art. 

196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

o que impõe ao Poder Pública a obrigação de fornecer gratuitamente, às 

pessoas desprovidas de recursos financeiros, a medicação necessária 

para o efetivo tratamento de saúde. - O Sistema Único de Saúde é 

financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, 

sendo solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento 

dos serviços públicos de saúde prestados à população. - Conhecimento e 

improvimento do Apelo. "PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 

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

DE CONTROVÉRSIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO. CHAMAMENTO DA 

UNIÃO AO PROCESSO. ART. 77, III, DO CPC. DESNECESSIDADE. 

Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC 1. O chamamento ao 

processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas 

propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o 

fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é 

impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia 

fundamental do cidadão à saúde. Precedentes do STJ. 2. A Primeira Turma 

do Supremo Tribunal Federal entende que "o recebimento de 

medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente 

pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada 

sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos 

próprios", e "o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade 

para conferir... Ultrapassada a fase preliminar, reporto-me ao mérito da 

causa. É o caso de procedência dos pedidos. Como é sabido, o direito à 

vida está entre as mais importantes garantias fundamentais consagradas 

no art. 5º, “caput”, da Carta Magna, “in verbis”: Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...). Por seu 

turno, o direito à saúde está arrolado no “caput” do art. 6º da Constituição 

Federal, como um dos direitos sociais: Art. 6º São direitos sociais a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Ainda, 

dispõem os artigos 196 e 197 da Constituição/1988: Art. 196. A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Art. 197. São de relevância pública as 

ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos 

da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por 

pessoa física ou jurídica de direito privado. Igualmente, a Lei 8.080/90, 

chamada Lei da Saúde, em seu art.2º, reza o que segue: Art. 2º A saúde 

é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado 

de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 

outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação. Assim, resulta cristalino que o direito 

à vida, à saúde, à integridade física e à dignidade da pessoa está 

garantido, objetivamente, pelo direito material, cabendo ao Estado a 

obrigação de implementar políticas públicas que atendam aos 

hipossuficientes. Para tanto foi criado o Sistema único de Saúde – SUS, 

que “visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou 

coletiva, devendo atender dos que dela necessitem em qualquer grau de 

complexidade, de modo que, restando comprovando o acometimento do 

indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de 

determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de 

modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna" (STJ-1ª 

Turma, AgRg no REsp 757012/RJ, Min. Rel. LUIZ FUX, j. 11/10/2005). O 

usuário do SUS tem direito a atendimento que possibilite o seu tratamento 

de forma adequada, independentemente dos problemas orçamentários que 

a Administração diz ter. O direito à vida e à saúde não pode ser 

sacrificado pela obediência estrita a procedimentos orçamentários, ou a 

critérios de prioridades estabelecidos pela Administração, pois este direito 

é assegurado a todos os membros da coletividade pela Magna Carta. 

Desse modo, os enfermos não podem ficar à mercê da solução de 

problemas de ordem administrativa. Aqui, trata-se de urgente 

necessidade, a fim de evitar mal irreparável provocado pela inércia do 

setor público. Assim, resta configurado que o Estado de Mato Grosso é 

responsável pela realização do procedimento médico, conforme requerido. 

Nesse sentido: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. CIRURGIA DE PRÓTESE NO QUADRIL DIREITO. PACIENTE EM 

ESTADO GRAVE. POSSIBILIDADE DE PERDA DA MOBILIDADE. DIREITO À 

SAÚDE. DEVER DO ESTADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO. 

1.Deve o Estado assegurar a todos o direito à saúde, fornecendo os 

tratamentos que seus administrados necessitam. Os princípios da 

dignidade da pessoa humana e da preservação da saúde (art. 1º, III, e art. 

6º da CF) impõem ao Distrito Federal a obrigação de realizar procedimento 

cirúrgico em pessoa que necessita de tratamento urgente, conforme 

prescrição de médico da rede pública (...) 3. A demora na realização do 

procedimento cirúrgico acarreta risco à saúde ao paciente, uma vez que 

seu quadro clínico é grave e a falta do tratamento adequado poderá 

resultar na progressão da doença e na perda da mobilidade das pernas. 4. 
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Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (TJ-DF - AGI: 

20150020006703, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 

06/05/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

12/05/2015 . Pág.: 263). ISSO POSTO e, por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: a) JULGAR PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro 

no art. 487, I, CPC/15 para determinar que o requerido Estado de Mato 

Grosso submeta a parte autora ao procedimento denominado 

ENDOCARDITE INFECCIOSA EM PRÓTESE VALVAR (CID: I 330), 

confirmando a liminar deferida nos autos; b) Isento de custas e sem 

honorários, na forma da lei; c) Processo não sujeito ao reexame 

necessário, com força no art. 496, §3º, II do CPC/15; d) Eventual execução 

de sentença deve ser instruída com os documentos previstos no 

Enunciado 2 aprovado na I Jornada de Direito à Saúde do Conselho 

Nacional de Justiça: 1) 03 (três) orçamentos distintos do referido 

procedimento médico pleiteado, com valores módicos; 2) Nº do CNPJ/razão 

social e, 3) dados bancários para depósito dos eventuais fornecedores; 

e) Em caso de ser necessária a utilização de dinheiro público para 

realização da cirurgia por ente privado, o processo será encaminhado à 

Controladoria Geral do Estado para auditoria; f) Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 05 de dezembro de 2017. Joseane 

Quinto Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000642-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO DO ESPIRITO SANTO MODESTO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAACERES (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE 

URGÊNCIA aforada por AURELIO DO ESPÍRITO SANTO MODESTO, 

representado por sua companheira Clotilde de Matos, contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE CÁCERES, todos qualificados na inicial, 

visando assegurar-lhe a realização de procedimento cirúrgico denominado 

de REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO (Id: 1480285). Documentos 

acostados à inicial. (Id: 1480310 e 148318). Determinação de emenda à 

exordial (Id: 1685441). Atendimento à determinação judicial feito pela 

autora (Id: 1539847). Liminar deferida (Id: 1685441). Contestação 

apresentada pelo Estado de Mato Grosso (Id: 1937894). Manifestação da 

parte autora informando que não houve o cumprimento da liminar deferida 

nos autos, pugnando pelo bloqueio do valor das contas do ente requerido 

(Id: 1952325). Decisão determinando ao Hospital Geral Universitário, 

conveniado ao SUS, a cumprir a decisão exarada nos autos, sob pena de 

incorrer nas sanções cominadas (Id: 1968923). Impugnação a 

contestação do Estado (Id: 1995992). Contestação apresentada pelo 

Município de Cáceres, com documentos que informam o cumprimento da 

liminar concedida (Id: 3009372). Impugnação a contestação do Município 

(Id: 4273089). Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e Decido. A princípio, vale consignar, que estando o caderno 

processual devidamente instruído, fornecendo elementos suficientes para 

a convicção deste Juízo, impõe-se, desde logo, o julgamento antecipado 

do mérito com base no artigo 355, I, do CPC/15. Consta dos autos que a 

parte autora necessita urgente da realização de procedimento cirúrgico 

denominado de REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO, conforme 

prescrição médica (Id: 1480318), sendo que não possui recursos 

financeiros para custeá-lo, precisando do amparo estatal. Em primeiro, 

reporto-me às preliminares suscitadas pelo Município de Cáceres, não 

encontrando fundamentos para albergá-las. I – DA AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR SUSCINTADA PELO REQUERIDO MUNICÍPIO 

Preliminarmente, o Município de Cáceres alega a falta de interesse de agir 

da parte autora, em razão deste não ser, alegadamente, responsável pela 

realização do procedimento pleiteado. De acordo com a Constituição da 

República é competência comum da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios cuidar da saúde, promover programas de saneamento básico, 

nos termos do art. 23, inciso II: “Art. 23. É competência comum da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: II - cuidar da saúde e 

assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiência;” Como é sabido o interesse de agir advém da necessidade de 

se obter, através do processo, proteção ao interesse substancial, 

devendo as condições da ação, quais sejam, legitimidade de parte, 

possibilidade jurídica do pedido e interesse de agir, estarem presentes não 

só no ato de instauração do processo, mas também no momento em que 

se julga o mérito da causa. O termo interesse, segundo Vicente Greco 

Filho, pode “ser considerado em duas acepções: como sinônimo de 

pretensão, qualificando-se, então como interesse substancial ou de direito 

material, e para definir a relação de necessidade existente entre um 

pedido e a atuação do judiciário, chamando-se neste caso, interesse 

processual.” (Direito Processual Brasileiro, vol. 1º, ed. Saraiva, 12ª edição, 

pág. 80) Assim, a análise da existência do interesse processual deve ser 

aferida a partir da indagação acerca da necessidade e da utilidade da 

atuação do Poder Judiciário. Não se deve indagar aqui, se a pretensão é 

legítima ou não, se é moral ou não, basta que seja necessária, sendo que 

de regra o interesse processual nasce diante da resistência que alguém 

oferece à satisfação da pretensão de outrem, porque este não pode fazer 

justiça com as próprias mãos. Segundo Vicente Greco Filho, “há interesse 

processual quando a lei exige expressamente a intervenção do Judiciário, 

[...]” (Direito Processual Brasileiro, vol. 1º, ed. Saraiva, 12ª edição, pág. 

81). É direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis 

à concretização do direito à saúde, tais como fornecimento de 

medicamentos, realização de exames, acompanhamento/encaminhamento 

médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão, meios próprios de 

adquiri-los, de forma que impertinente a tese municipal. II - DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA O Município de Cáceres suscitou ainda sua 

ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, sob o 

fundamento de que não lhe compete a realização do procedimento que ora 

se requer, por se tratar de procedimento de alto custo e de 

responsabilidade do Estado de Mato Grosso. A saúde é direito 

constitucionalmente assegurado (artigo 196 da CF), sendo dever do 

Estado prestá-la. Por seu turno, o SUS (Sistema Único de Saúde) é 

financiado tanto pela União, quanto pelos Estados e Municípios, sendo 

portanto, solidária a responsabilidade dessas entidades em prestar a 

assistência à saúde, podendo qualquer deles figurar em conjunto ou 

isoladamente no polo passivo da lide (artigo 2º da Lei nº 8.080/90). Nesse 

sentido é a jurisprudência: TJ-RN - Apelação Cível AC 20160183310 RN 

(TJ-RN) Data de publicação: 09/02/2017 Ementa: EMENTA: 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE 

SUBMISSÃO DA SENTENÇA AO REEXAME OBRIGATÓRIO, SUSCITADA 

PELO RELATOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, SUSCITADA PELO 

APELANTE. TRANSFERÊNCIA PARA O MÉRITO. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO A PACIENTE CARENTE. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. 

PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

a saúde é direito de todos e dever do Estado, o que impõe ao Poder 

Pública a obrigação de fornecer gratuitamente, às pessoas desprovidas 

de recursos financeiros, a medicação necessária para o efetivo 

tratamento de saúde. - O Sistema Único de Saúde é financiado pela União, 

Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a 

responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços 

públicos de saúde prestados à população. - Conhecimento e improvimento 

do Apelo. "PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO 

CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO. CHAMAMENTO DA 

UNIÃO AO PROCESSO. ART. 77, III, DO CPC. DESNECESSIDADE. 

Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC 1. O chamamento ao 

processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas 

propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o 

fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é 

impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia 

fundamental do cidadão à saúde. Precedentes do STJ. 2. A Primeira Turma 

do Supremo Tribunal Federal entende que "o recebimento de 

medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente 

pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada 

sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos 

próprios", e "o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade 

para conferir. Ultrapassada a fase preliminar, reporto-me ao mérito da 

causa. É o caso de procedência dos pedidos. Como é sabido, o direito à 

vida está entre as mais importantes garantias fundamentais consagradas 

no art. 5º, “caput”, da Carta Magna, “in verbis”: Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
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brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...). Por seu 

turno, o direito à saúde está arrolado no “caput” do art. 6º da Constituição 

Federal, como um dos direitos sociais: Art. 6º São direitos sociais a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Ainda, 

dispõem os artigos 196 e 197 da Constituição/1988: Art. 196. A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Art. 197. São de relevância pública as 

ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos 

da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por 

pessoa física ou jurídica de direito privado. Igualmente, a Lei 8.080/90, 

chamada Lei da Saúde, em seu art.2º, reza o que segue: Art. 2º A saúde 

é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado 

de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 

outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação. Assim, resulta cristalino que o direito 

à vida, à saúde, à integridade física e à dignidade da pessoa está 

garantido, objetivamente, pelo direito material, cabendo ao Estado a 

obrigação de implementar políticas públicas que atendam aos 

hipossuficientes. Para tanto foi criado o Sistema único de Saúde – SUS, 

que “visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou 

coletiva, devendo atender dos que dela necessitem em qualquer grau de 

complexidade, de modo que, restando comprovando o acometimento do 

indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de 

determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de 

modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna" (STJ-1ª 

Turma, AgRg no REsp 757012/RJ, Min. Rel. LUIZ FUX, j. 11/10/2005). O 

usuário do SUS tem direito a atendimento que possibilite o seu tratamento 

de forma adequada, independentemente dos problemas orçamentários que 

a Administração diz ter. O direito à vida e à saúde não pode ser 

sacrificado pela obediência estrita a procedimentos orçamentários, ou a 

critérios de prioridades estabelecidos pela Administração, pois este direito 

é assegurado a todos os membros da coletividade pela Magna Carta. 

Desse modo, os enfermos não podem ficar à mercê da solução de 

problemas de ordem administrativa. Aqui, trata-se de urgente 

necessidade, a fim de evitar mal irreparável provocado pela inércia do 

setor público. Assim, resta configurado que o Estado de Mato Grosso é 

responsável pela realização do procedimento médico, conforme requerido. 

Nesse sentido: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. CIRURGIA DE PRÓTESE NO QUADRIL DIREITO. PACIENTE EM 

ESTADO GRAVE. POSSIBILIDADE DE PERDA DA MOBILIDADE. DIREITO À 

SAÚDE. DEVER DO ESTADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO. 

1.Deve o Estado assegurar a todos o direito à saúde, fornecendo os 

tratamentos que seus administrados necessitam. Os princípios da 

dignidade da pessoa humana e da preservação da saúde (art. 1º, III, e art. 

6º da CF) impõem ao Distrito Federal a obrigação de realizar procedimento 

cirúrgico em pessoa que necessita de tratamento urgente, conforme 

prescrição de médico da rede pública (...) 3. A demora na realização do 

procedimento cirúrgico acarreta risco à saúde ao paciente, uma vez que 

seu quadro clínico é grave e a falta do tratamento adequado poderá 

resultar na progressão da doença e na perda da mobilidade das pernas. 4. 

Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (TJ-DF - AGI: 

20150020006703, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 

06/05/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

12/05/2015 . Pág.: 263). ISSO POSTO e, por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: a) JULGAR PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro 

no art. 487, I, CPC/15, para determinar que os requeridos Estado de Mato 

Grosso e o Município de Cáceres submetam a parte autora ao 

procedimento denominado de REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO, 

confirmando a liminar deferida nos autos; b) Isento de custas e sem 

honorários, na forma da lei; c) Processo não sujeito ao reexame 

necessário, com força no art. 496, §3º, II do CPC/15; d) Eventual execução 

de sentença deve ser instruída com os documentos previstos no 

Enunciado 2 aprovado na I Jornada de Direito à Saúde do Conselho 

Nacional de Justiça: 1) 03 (três) orçamentos distintos do referido 

procedimento médico pleiteado, com valores módicos; 2) Nº do CNPJ/razão 

social e, 3) dados bancários para depósito dos eventuais fornecedores; 

e) Em caso de ser necessária a utilização de dinheiro público para 

realização da cirurgia por ente privado, o processo será encaminhado à 

Controladoria Geral do Estado para auditoria; f) Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 06 de dezembro de 2017. Joseane 

Quinto Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006895-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Diferenças Salariais c/c 

Indenização por Dano Moral proposta contra o Estado de Mato Grosso, na 

qual este Juízo determinou a emenda da petição inicial no sentido de 

colacionar o requerimento administrativo e/ou o indeferimento da 

pretensão naquela seara. Em petição, a parte autora aponta que referido 

documento não é imprescindível à propositura da ação e justifica sua 

pretensão no princípio de acesso ao Poder Judiciário. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Pertinente à 

celeuma processual, este Juízo filia-se ao entendimento da 

imprescindibilidade do requerimento administrativo, a fim de constatar a 

pretensão resistida, condição essencial da ação. Aos cidadãos é 

assegurado o acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5.º, XXXV 

CR/88. Entretanto, o conhecimento da respectiva ação depende do 

preenchimento de alguns requisitos de natureza processual, entre eles o 

interesse processual configurado através da pretensão resistida. Na 

espécie, vê-se claramente que a parte autora não se reportou à esfera 

administrativa, vindo bater diretamente às portas do Poder Judiciário. Ora, 

à evidência, ainda que seu direito tenha lastro, não se infere pretensão 

resistida da Administração Pública, fato verificado pela ausência de pedido 

ou indeferimento administrativo, porque a autora optou diretamente pela via 

judicial, o que se demonstra inaceitável pelas regras processuais civis 

vigentes. Acerca do tema, trago voto elucidativo do Ministro Herman 

Benjamin no REsp que trata da necessidade de requerimento 

administrativo para ajuizamento de processos de benefícios beneficiários, 

aplicável, “mutatis mutandi”, ao caso: “O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN 

BENJAMIN (Relator): Os autos foram recebidos neste gabinete em 

18.4.2012. Considero preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão 

por que conheço do Recurso Especial. Aberta a instância, passo ao 

exame do mérito. Desde já destaco que o Supremo Tribunal Federal admitiu 

o Recurso Extraordinário 631.240/MG, sob o regime da Repercussão 

Geral, com controvérsia relativa ao presente caso: necessidade de prévio 

requerimento administrativo perante o INSS para os segurados exercerem 

o direito de ação no Judiciário. Inicio por tal consideração para 

estabelecer, com o devido respeito a entendimentos em contrário e ciente 

da pendência de decisão na Corte Suprema, que a resolução da 

problemática jurídica em debate não se resolve no âmbito constitucional. O 

principal argumento para levar a matéria ao plano constitucional é a 

previsão do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que transcrevo: XXXV 

- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito; Em uma análise perfunctória, concluir-se-ia facilmente que o direito 

fundamental de ação, garantido pelo preceito acima transcrito, é o centro 

da discussão aqui travada. Afinal, impor o requerimento administrativo 

como condição de acesso à Justiça seria a fixação da quaestio no exame 

do cumprimento do preceito constitucional em comento. Tenho a 

convicção, todavia, de que a resolução da matéria gravita no âmbito 

infraconstitucional, o que passo a fundamentar. Primeiro cabe ressaltar 

que a verificação das condições da ação (aí incluído o interesse de agir) 

não caracteriza ofensa ao próprio direito de ação, afinal o segurado teve 

acesso à Justiça materializado pelo presente processo. Nesse sentido 

convém transcrever doutrina de Luiz Guilherme Marinoni (Curso de 

Processo Civil, V. 1, 4ª edição, pág. 219), que, ao comentar sobre o 
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preceito constitucional aqui debatido, assim estabelece: “Entretanto, tal 

apreciação, segundo o art. 267, VI, do CPC, requer a presença de 

determinados requisitos, chamados de condições da ação, exigência que 

não viola a garantia constitucional de ação nem é com ela incompatível. A 

falta de um desses requisitos obstaculiza a apreciação da afirmação de 

lesão ou ameaça, mas não exclui o direito de pedir essa apreciação. A 

sentença que reconhece a ausência de uma das condições da ação 

apenas impede que ação continue a se desenvolver, mas não nega que a 

ação foi exercida”. Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de Direito 

Processual Civil, volume I, 6ª edição) comunga do mesmo entendimento, 

acrescentando importante conclusão no sentido de as condições da ação 

serem limitadoras do direito de ação: “Razões de ordem ética ou 

econômica legitimam certas limitações impostas pela lei ao direito ao 

provimento de mérito. Quando se diz que todos tem direito ao 

pronunciamento dos juízes sobre suas pretensões, esse todos não 

significa que qualquer pessoa o tenha, em qualquer circunstância 

(Liebman). A tendência à universalização da tutela jurisdicional é refreada 

pela legítima conveniência de impedir a realização de processos sem a 

mínima condição de produzir algum resultado útil ou predestinados a 

resultados que contrariem regras fundamentais da Constituição ou da 

própria lei. Daí os requisitos do interesse de agir, (...); da legitimatio ad 

causam , (....); e da possibilidade jurídica da demanda (....). Presente todas 

essas condições da ação, diz-se que o sujeito tem direito de ação – e 

consequentemente só o terão aqueles que se encontrarem amparados por 

elas. Carece de ação quem não esteja amparado por esses requisitos, 

ainda que apenas um deles lhe falte.” Tenho que efetivamente o direito de 

ação garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF tem como limitador as condições 

da ação. Essa premissa induz à ilação de que a presente matéria não se 

resolve no âmbito constitucional, mas na análise da legislação processual 

infraconstitucional, especificamente na configuração do interesse de agir 

do segurado. Nessa linha já decidiu o Supremo Tribunal Federal: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. LEI 6.024/74. LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE. BANCO CENTRAL. PREJUÍZOS 

AOS INVESTIDORES. CARÊNCIA DA AÇÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. 

OFENSA REFLEXA. 1. O Tribunal a quo limitou-se a reconhecer a carência 

da ação dos agravantes, por falta de interesse de agir. Tal questão, ante 

seu manifesto caráter processual e infraconstitucional, é insuscetível de 

exame em sede de recurso extraordinário, a título de ofensa ao art. 5º, 

XXXV, da Constituição Federal que, se existente, seria meramente reflexa 

ou indireta. 2. O mérito da demanda sequer foi examinado. Inviável, 

portanto, a discussão em torno do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, 

para se definir a responsabilidade do Banco Central pelos prejuízos 

causados aos investidores. 3. Agravo regimental improvido (RE 234371 

AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 13-02-2004 

PP-00016 EMENTA VOL-02139-02 PP-00303). EMENTA: AÇÃO DE 

NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PRETENSAO DO PROPRIETARIO DO 

PREDIO VIZINHO AO EMBARGO DE OBRA DE TERCEIRO, POR SUPOSTA 

VIOLAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS. CARÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALEGAÇÃO DE MALTRATO 

AOS INCS. XXXV E XXII DO ART. 5. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O 

proprietário do prédio vizinho não ostenta o direito de impedir que se 

realize edificação capaz de tolher a vista desfrutada a partir de seu 

imóvel, fundando-se, para isso, no direito de propriedade. A garantia do 

acesso a jurisdição não foi violada pelo fato de ter-se declarado a 

carência da ação. O art. 5. inc. XXXV da Constituição não assegura o 

acesso indiscriminado ao Poder Judiciário. Recurso extraordinário não 

conhecido (RE 145023, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, 

DJ 18-12-1992 PP-24388 EMENT VOL-01689-06 PP-01085). Passo, 

portanto, a examinar a configuração do interesse de agir do recorrido, 

condição da ação prevista nos arts. 3º e 267, VI, do CPC, e objeto da 

controvérsia aqui apreciada. O interesse de agir, também chamado 

interesse processual, caracteriza-se pela materialização do binômio 

necessidade-utilidade da atuação jurisdicional. De acordo com a Teoria 

Eclética da ação, adotada pelo nosso ordenamento processualista, é 

necessária, em regra, a afirmação de uma lesão a um direito para o 

exercício do direito de ação. A existência de um conflito de interesses no 

âmbito do direito material faz nascer o interesse processual para aquele 

que não conseguiu satisfazer consensualmente seu direito. A doutrina 

classif ica o interesse processual em interesse-ut i l idade, 

interesse-necessidade e interesse-adequação. É pertinente ao presente 

caso o interesse-necessidade, que Fredie Didier Jr. (Curso de Direito 

Processual Civil, vol. 1, 12ª edição, pág. 212) assim define: “O exame da 

"necessidade da jurisdição" fundamenta-se na premissa de que a 

jurisdição tem de ser encarada como última forma de solução de conflito. 

Esse pensamento só é correto, entretanto, para as situações em que se 

pretende exercitar, pelo processo, direitos a uma prestação 

(obrigacionais, reais e personalíssimos), pois há a possibilidade de 

cumprimento espontâneo da prestação.” Nas ações judiciais que visam à 

concessão de um benefício previdenciário, o "cumprimento espontâneo da 

prestação", na expressão utilizada pelo citado doutrinador, por parte da 

autarquia previdenciária impõe a submissão de um pedido administrativo 

pelo segurado, já que não há possibilidade jurídica de concessão de ofício 

de prestação previdenciária. O mesmo autor disserta sobre 

interesse-necessidade para as ações condenatórias, nas quais se 

enquadram as ações judiciais com objetivo concessório de benefício: “Nas 

ações condenatórias (consideradas como todas aquelas em que se busca 

certificação e efetivação de uma determinada prestação), o autor deve 

afirmar a existência do fato constitutivo do seu direito (causa ativa), bem 

como o fato violador desse direito – para a configuração do interesse, 

basta a afirmação da lesão, pois a verificação da sua existência é 

questão de mérito" (op. cit. pág. 213). Cândido Rangel Dinamarco 

(Instituições de Direito Processual Civil, volume II, 6ª edição, pág. 310) 

também ressalta o Poder Judiciário como via necessária à satisfação da 

pretensão: Haverá o interesse processual sempre que o provimento 

jurisdicional pedido for o único caminho para tentar obtê-lo e tiver aptidão a 

propiciá-lo àquele que o pretende. SUBSTANCIADO PELO APANHADO 

DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL ACIMA, TENHO QUE A FALTA DE 

POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

RESULTA EM AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DOS QUE LITIGAM 

DIRETAMENTE NO PODER JUDICIÁRIO. A PRETENSÃO NESTES CASOS 

CARECE DE QUALQUER ELEMENTO CONFIGURADOR DE RESISTÊNCIA 

PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. NÃO HÁ CONFLITO. NÃO HÁ LIDE. 

NÃO HÁ, POR CONSEGUINTE, INTERESSE DE AGIR NESSAS SITUAÇÕES. 

O PODER JUDICIÁRIO É A VIA DESTINADA À RESOLUÇÃO DOS 

CONFLITOS, O QUE TAMBÉM INDICA QUE, ENQUANTO NÃO HOUVER 

RESISTÊNCIA DO DEVEDOR, CARECE DE AÇÃO AQUELE QUE 

"JUDICIALIZA" SUA PRETENSÃO. Por exemplo, nos casos de direitos 

potestativos, é imprescindível que a autarquia seja provocada a se 

manifestar. Se não há como o devedor se opor ao direito, também não há 

por que provocar o Judiciário nesses casos. Em situações análogas, esta 

Corte Superior tem decidido no mesmo sentido. Acerca de ação para 

ressarcimento do seguro obrigatório DPVAT, assim consignou: AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA 

DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. 

INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO 

ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA 

ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. 2. Rever o entendimento firmado pelo 

acórdão recorrido, no sentido da não formulação do requerimento 

administrativo, demanda a análise do acervo fático-probatório dos autos, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. O tema constitucional em 

discussão (inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário) refoge à 

alçada de controle desta Corte Superior de Justiça. 4. Agravo regimental 

desprovido (AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 8/8/2011, grifei). Transcrevo 

excerto do voto condutor do acórdão pertinente ao caso em exame: “Na 

hipótese, TRATA-SE DE REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO, 

REQUISITO ESSENCIAL PARA A UTILIDADE DA PROVIDÊNCIA 

JURISDICIONAL, ISSO PORQUE A PROVOCAÇÃO DO ESTADO E A 

POSTERIOR CONCRETIZAÇÃO DO PROCESSO NÃO PODE SER 

INSTRUMENTO DE MERA CONSULTA, MAS SIM, MEIO DE APLICAÇÃO DA 

JUSTIÇA, COMO FORMA DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS. Reproduzo 

outras decisões em que se considerou a postulação administrativa prévia 

para configurar o interesse processual: PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. PIS. DECRETOS-LEIS 2.445 E 2.449/88. PRESCRIÇÃO. 

COMPENSAÇÃO. DIREITO SUPERVENIENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. (...) 3. A ausência de requerimento 

administrativo para a compensação tributária, tal como exigido no art. 74 

da Lei nº 9.430/95 (redação original), torna o autor da demanda, nesse 
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ponto, carecedor do direito de ação por falta de interesse de agir. (...) 9. 

Recurso especial provido em parte (REsp 905.262/SP, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,DJ 29/3/2007, p. 255). 

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS-DATA. INEXISTENCIA 

DE PREVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: IMPETRANTE CARECEDOR 

DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENUNCIADO N. 02 

DA SUMULA DA CORTE. PRECEDENTES. PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MERITO (HD . 29/DF, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, 

TERCEIRA SEÇÃO, DJ 27/5/1996, p. 17801). PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA RECUSA NO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES. 

1. Para que esteja configurado o interesse de agir é indispensável que a 

ação seja necessária e adequada ao fim a que se propõe. A ação será 

necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o 

bem almejado. 2. A inércia da recorrida frente a simples realização de 

pedido administrativo de exibição de documentos, sem a comprovação do 

pagamento da taxa legalmente prevista (art. 100, § 1º, da Lei 6.404/76), 

não caracteriza a recusa no fornecimento das informações desejadas. 3. 

Não é possível obrigar a recorrida a entregar documentos sem a 

contrapartida da taxa a que tem direito por força de lei. 4. Recurso 

especial não conhecido (REsp 954.508/RS, Rel. Ministro FERNANDO 

GONÇALVES, QUARTA TURMA, DJe 29/9/2008). No presente caso é 

incontroverso que o autor da ação não requereu administrativamente o 

benefício previdenciário e alega a negativa sistemática do INSS à 

concessão das prestações requeridas para justificar o ajuizamento direto 

da ação. Essa assertiva é comum no meio jurídico. Por outro lado, não 

conformado por este "senso comum", consultei alguns dados sobre esse 

contexto. Conforme consta no site do INSS (http://www.inss.gov.br em 

Estatísticas), nos Boletins Estatísticos da Previdência Social de 2011, 

foram requeridos, no citado ano, 8.046.153 benefícios e indeferidos 

3.250.290 pedidos. Isso significa, numa estimativa, um índice de 

indeferimento de benefícios, naquele ano, de 40,40%. Seguindo o referido 

índice, significa, em termos gerais, que, de cada 10 requerimentos, 6 são 

deferidos e 4 são indeferidos. Nesse ponto convém mencionar importante 

consequência que a adoção da corrente da desnecessidade de prévia 

postulação administrativa acarreta ao Poder Judiciário. Levando-se em 

conta a proporção acima constatada, em tese a cada 10 processos 

apresentados no Poder Judiciário sem submissão anterior ao INSS, 6 

poderiam ter sido concedidos administrativamente. A QUESTÃO QUE 

CONSIDERO RELEVANTE NESSA ANÁLISE É QUE O PODER JUDICIÁRIO 

ESTÁ ASSUMINDO, AO AFASTAR A OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, ATIVIDADES DE NATUREZA 

ADMINISTRATIVA, TRANSFORMANDO-SE, METAFORICAMENTE É CLARO, 

EM AGÊNCIA DO INSS. Constatei, ainda, segundo levantamento realizado 

p e l a  P r o c u r a d o r i a  F e d e r a l  E s p e c i a l i z a d a  n o  I N S S 

(http://www.agu.gov.br/pfeinss, em "Relatório Final de Gestão – setembro 

de 2008 a janeiro de 2011"), que aquela instituição apura índice percentual 

da quantidade de concessões de benefícios realizadas pelo Poder 

Judiciário. Segundo ali consta, em 2010, de todas a concessões de 

benefícios, 8,51% foram por força de decisão judicial. Ou seja, em linhas 

gerais, de cada 10 concessões, 9 são feitas pelo INSS e 1 é feita pelo 

Poder Judiciário. Mantendo-se o entendimento da prescindibilidade do 

prévio requerimento administrativo para demandar judicialmente, esse 

percentual tende a aumentar, por óbvio. A repercussão da tese 

jurisprudencial aqui contraposta atinge também a própria autarquia 

previdenciária. Observada a proporção de concessões administrativas 

acima, o INSS passa a ter que pagar benefícios previdenciários, que 

poderia deferir na via administrativa, acrescidos pelos custos de um 

processo judicial, como juros de mora e honorários advocatícios. Outro 

aspecto a se destacar é que há expressa previsão legal para recebimento 

de todos os pedidos de benefícios previdenciários, conforme o art. 176 do 

Decreto 3.048/1999: Art. 176. A apresentação de documentação 

incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento de benefício. 

No âmbito interno da autarquia previdenciária, vigora a Instrução Normativa 

INSS/PRES 45/2010, que em seu art. 576 assim estabelece: Art. 576. 

Conforme preceitua o art. 176 do RPS, a apresentação de documentação 

incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento de benefício, 

ainda que, de plano, se possa constatar que o segurado não faz jus ao 

benefício ou serviço que pretende requerer, sendo obrigatória a 

protocolização de todos os pedidos administrativos, cabendo, se for o 

caso, a emissão de carta de exigência ao requerente, na forma do art. 

586. Não há falar, portanto, na institucionalização da negativa de 

protocolização de requerimentos administrativos pelo INSS, não obstante 

situações específicas que eventualmente se constatem. A REGRA GERAL 

AQUI FIXADA É A DE QUE O INTERESSE PROCESSUAL DO SEGURADO SE 

CONFIGURA NAS HIPÓTESES DE NEGATIVA DO RECEBIMENTO DO 

REQUERIMENTO OU DE RESISTÊNCIA NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO , SEJA PELO CONCRETO INDEFERIMENTO, SEJA PELA 

NOTÓRIA OPOSIÇÃO DA AUTARQUIA À TESE JURÍDICA ESPOSADA. 

Nesse último caso, seria inútil impor ao segurado a prévia protocolização 

de requerimento administrativo quando o próprio INSS adota 

posicionamento contrário ao embasamento jurídico do pleito. Também é 

importante ressaltar que não se trata aqui de exigir o exaurimento da via 

administrativa, requisito expressamente afastado pelas Súmulas 89/STJ e 

213/ex-TFR. Na situação dos autos o autor da ação deixou de requerer 

administrativamente o benefício previdenciário e não há demonstração de 

resistência, conforme acima fixado, razão por que carece de interesse 

processual, impondo-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

conforme o art. 267, VI, do CPC. Por tudo isso, nego provimento ao 

Recurso Especial. É como voto.” (RESP 1.310.042 - PR (2012/0035619-4). 

– destacou-se. Com efeito, ausente o interesse de agir, é de se extinguir o 

feito sem resolução de mérito. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos, consta, DECIDO: (a) Extinguir o feito por ausência de interesse de 

agir, forte no art. 485, VI CPC; (b) Sem custas e sem honorários, na forma 

da lei; (c) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 15 de 

janeiro de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito Obs.: 

As petições e os demais atos que se fizerem necessários no PJE deverão 

ser produzidos no editor interno do sistema e assinados digitalmente, na 

forma da Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.
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TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 147262 Nr: 5578-26.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DA SILVA ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO contra JORGE DA SILVA ABREU (fls. 05/09).

Despacho inicial à fl. 10.

Manifestação da parte Executada à fl. 52 informando o pagamento do 

débito, com a juntada dos comprovantes às fls. 57/60.

Os autos vieram conclusos.

É O QUE MERECE REGISTRO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito há de ser extinto pelo pagamento, vez que o Executado apresentou 

comprovante de quitação do débito nos autos e a Fazenda Pública, 

embora devidamente intimada para manifestar (fl.65), quedou-se inerte, 

consoante certidão de fl. 68.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 
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art. 924, II, do NCPC c/c art. 1º da lei 6830/80;

b) Sem custas e honorários, na forma da lei;

c) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 147262 Nr: 5578-26.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DA SILVA ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 Vistos, etc.

a) Em tempo, indeferir o pleito do curador especial de fls. 37/verso, vez 

que impertinente;

b) Às providências. Cumpra-se a determinação retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 12549 Nr: 58-57.1990.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL PRUDEN CÁCERES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E 

LIMA - PROCURADORA DO ESTADO - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873/MT

 Nos termos do art.152, VI, CPC Intimo a advogada, subscristora da 

petição de fls.305, para que fique ciente de que os presentes autos 

encontram-se disponíveis nesta secretaria, podendo fazer carga no prazo 

de 5 dias.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 147262 Nr: 5578-26.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DA SILVA ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de penhora online nas contas pertencentes à parte 

Executada, bem como de constrição pelo sistema RENAJUD.

A ação de execução deve servir à satisfação do crédito e não a 

eternização das discussões ao seu respeito, o que se permite, para tanto, 

a penhora sobre dinheiro ou aplicações financeiras, nos termos do art. 

835 do NCPC, garantindo, assim, maior celeridade processual e entrega 

efetiva do direito pleiteado.

Nesse quadrante, prescreve o art. 835, I, do NCPC, “in verbis”:

 “A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I – DINHEIRO, EM ESPÉCIE OU EM DEPÓSITO OU APLICAÇÃO EM 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA”; (Grifo nosso)

Destarte, entendo ser perfeitamente cabível o procedimento da penhora 

“online”, pelo sistema BACENJUD, nos termos editados no Provimento nº 

004/2007/TJMT.

Pelo exposto dos autos, DECIDO:

(a)INDEFERIR o pedido de fls. 37, vez que impertinente, bem como o pedido 

da parte exequente, qual seja a expedição de ofícios as cooperativas de 

crédito, vez que estas já estão abarcadas pelo sistema Bacenjud;

(b) DETERMINAR a realização de BLOQUEIO ON LINE – via BACEN-JUD de 

valores até o montante da última atualização apresentada nos autos que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes à 

parte executada, e constrição de veículos via RENAJUD e, nada sendo 

encontrado, promova-se a consulta por meio do sistema INFOJUD;

(c) Materializado sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a 

conta judicial competente, lavrando-se em seguida o termo de penhora e 

depósito, ou das demais formas de constrição, forte no art. 839 do NCPC, 

intimando-se após exequente e executado;

(d) Restando infrutífera as diligências supracitadas, intime-se o Exequente 

a indicar bens dos executados passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão da ação, forte no art. 40 da LEF e Súmula 314 do STJ;

(e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 180405 Nr: 2507-11.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME MUNIZ JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), MUNICIPIO DE 

CÁCERES-MT(SECRETARIA MUN.DE SAÚDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA ajuizada por 

JAIME MUNIZ JUNIOR contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES e o ESTADO DE 

MATO GROSSO, na qual o requerente informa que não possui interesse 

no prosseguimento do feito (fl. 24).

Manifestação do requerido à fl. 26.

Os autos vieram conclusos.

É O QUE MERECE REGISTRO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido de desistência da ação reivindicado pelo requerente, conduz à 

extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do 

NCPC.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 485, VIII, do NCPC;

b) Sem custas e honorários;

c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito com as baixas devidas;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 189913 Nr: 8224-04.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: GIANE AKIMOTO FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA na qual há 

informação nos autos da liquidação da requisição de pequeno valor por 

intermédio dos comprovantes de transferências às fls. 39/40.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC/15;

b) Sem custas e honorários, na forma da lei;

c) Após transitada em julgado, ao arquivo;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 63388 Nr: 923-84.2007.811.0006

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOFT ART INFORMÁTICA LTDA, GASTÃO 

XAVIER DOS SANTOS FILHOS, JARBAS DE SOUZA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - OAB:2684

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, INTIMO a parte executada, 

por meio de seu advogado, para que fique ciente da PENHORA via 

RENAJU às fls. 170, para querendo opor Embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias. São os bens: PLACA JZK0882 MT GM/CORSA SEDAN, JYP2533 MT 

JTA/SUZUKI KATANA 125, JYB1690 MT FIAT/PANORAMA CL.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010728-41.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

Intimo as partes da decisão proferido no ID10405919 para, querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias opor recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006020-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRADIA CICERA DE CASTRO TSUKAMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE DA DECISÃO DE ID10769727 PROFERIDA NOS AUTOS 

QUE SEGUE ABAIXO TRANSCRITA: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO 

Numero do Processo: 1006020-96.2017.8.11.0006 REQUERENTE: FRADIA 

CICERA DE CASTRO TSUKAMOTO REQUERIDO: FUNDACAO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

ação de reintegração – tutela provisória urgência, proposta por FRADIA 

CICERA DE CASTRO TSUKAMOTO em face de FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT. Em síntese, a 

parte Requerente alega que foi contratada pela Requerida, através do 

contrato temporário n. 337/2016, para exercer a função de professor no 

Curso de Pedagogia do Campus de Cáceres, tendo como prazo inicial 10 

mês, sendo este prorrogado através de termos aditivo por mais 03 vezes, 

sendo o último com termo final estabelecido para a data de 19/07/2017. 

Prossegue a Requerente relatando que em razão de gravidez de risco, 

teve afastamento de 30 (trinta) dias concedido, passando a receber 

auxílio doença pelo INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social), porém, 

no interim entre o término da licença médica e o agendamento da próxima 

perícia, a Requerente foi dispensada pelo Requerida, em razão do termino 

do contrato. A Requerente alega que Vieram-me os autos conclusos. É o 

necessário. Decido. Os fatos narrados e a documentação juntada com a 

inicial não são hábeis a levar à convicção da à probabilidade do direito, 

sendo este um dos requisitos para concessão de tutela de urgência 

antecipada. No caso em análise, não vislumbro, a princípio, que a 

Requerente tenha direito a estabilidade gestante na modalidade do 

contrato objeto da presente lide. Diante do exposto, indefiro, por ora, o 

pedido de liminar pretendido. Proceda-se ao cancelamento da audiência de 

conciliação, em razão da natureza da ação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito Assinado 

eletronicamente por: HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 10769727 17112314235628100000010619639

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011344-50.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENDER RODRIGUES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10477686), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011125-08.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO CABREIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10454963), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012049-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO MONTEIRO MARCULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10560309), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011684-57.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENY NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10249638), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011320-22.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINA DOS SANTOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA FERREIRA FERNANDES OAB - MT0100363D (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10004092), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003259-92.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JULIO BARROS LEAL (REPRESENTADO)

 

INTIMO O ADVOGADP DAS PARTES DO ALVARA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011106-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(9888100), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003649-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(9894674), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002720-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 08/05/2017 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002720-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(9887220), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010373-31.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DE SOUZA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAN OAB - MT0003565S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(REQUERIDO)

TRIP - LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO OAB - RS0071530A 

(ADVOGADO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10248356), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010898-13.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON SANTANA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(9305890), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003890-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(9874377), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003187-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYCIELLY FERNANDES PAEZANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(9894499), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 
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(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010871-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARICLEI EDUARDO CINTRA OAB - MT0010139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMAR AS PARTES DO DESPACHO DO ID 11140557

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-50.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA SEBA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA OAB - MT0016068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

reclamante em 5 dias indicar os dados bancários

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012086-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELI ALMEIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(9880766), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010261-62.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DELUQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10448652), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012263-05.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10454720), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010802-03.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAQUIM DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO OAB - MT0018441A 

(ADVOGADO)

DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA OAB - MT0015866A (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10454964), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011255-27.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATTLEEN KARITAS OLIVEIRA BARBOSA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT0012869A (ADVOGADO)

Carla Helena Grings OAB - MT0008361A (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(5799020), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000037-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10498672), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012212-91.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO OAB - MT0017925A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10445755), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010184-53.2015.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

HELIANA ARANTES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT0016405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HYUNDAI CAOA - CUIABA (EXECUTADO)

SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA) 

(EXECUTADO)

HYUNDAI CAOA DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE DO ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007749-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE PALMIRO DA SILVA E LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A (ADVOGADO)

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANDO CARDOSO (REQUERIDO)

AMARO TELES DE MOURA (REQUERIDO)

7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTA DA DECISÃO DE ID11226396

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000097-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOVIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10103593), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000070-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10102456), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002622-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DENEIR PASCOAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10025133), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010790-81.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DO CARMO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010989-06.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011739-08.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010188-90.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GOMES DE ARRUDA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR PEREIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010789-96.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011712-25.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMBROSIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000374-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011002-05.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012146-14.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOLIETA DA SILVA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES OAB - MT0018477A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012420-75.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ROCHA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ0122539A (ADVOGADO)

 

reclamante em 5 dias dar cumprimento aos termos do malote digital 

constante do id 10799009

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007506-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAR LEANDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUCIMAR DA SILVA SANTOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAR DO R. DESPACHO RETRO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011069-04.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO DE CAMPOS NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007885-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELVIO PINHEIRO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maryhélvia Amaral Pinheiro de Paula OAB - MT6285/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMAR DO R. DESPACHO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001219-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NICANOR JOSE VITTORAZZI CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010754-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ENIELE REGIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT0020326A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DO(A) REQUERENTE, PARA NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS, REQUERER O QUE LHE FOR DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007403-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE ARRUDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURAL MANIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/04/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1007403-12.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ROSA DE ARRUDA 

DIAS REQUERIDO: NATURAL MANIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME Vistos, etc. Em síntese, a parte 

Requerente alega que foi surpreendida com a informação de que seu 

nome estava com restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Aduz 

ainda, que em consulta ao SPC/SERASA constatou que a negativação foi 

feita pela Requerida, referente ao contrato n. P058592830278130, débito 

no valor de R$ 2.148,00 (dois mil centos e quarenta e oito reais), do qual a 

parte autora desconhece a procedência, razão pela qual recorre ao 

judiciário. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário. Os fatos 

narrados na inicial, bem como os documentos a ela acostados permitem, 

nesta fase inicial, a conclusão da existência de elementos que evidenciam 

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

processo, a justificar a concessão de antecipação de tutela liminarmente. 

Por outro lado, também não vislumbro na antecipação do provimento 
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jurisdicional almejado o perigo da irreversibilidade, pois que nos termos do 

art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada, 

surgindo novos fatos que assim autorizem. Assim entendendo, DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA feito pela parte Requerente e determino 

a Requerida que providencie, imediatamente, a retirada do nome da 

Requerente dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, referente 

ao contrato n. P058592830278130, débito no valor de R$ 2.148,00 (dois mil 

centos e quarenta e oito reais), até decisão ulterior, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de incidência de multa diária no valor de 

R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

contados da intimação desta decisão. Anoto, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte 

Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito Assinado eletronicamente por: HANAE YAMAMURA DE 

O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 10896792 17113017461463800000010741821

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011914-02.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANI CASTRILLON LARA VEGGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO TRAXX DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA BARROS BOTEGA OAB - MG0114857A (ADVOGADO)

CAMILA LINHARES DE CASTRO OAB - CE0020559A (ADVOGADO)

 

MANIFESTE O AUTOR EM 5 DIAS ACERCA DA PETIÇÃO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010824-56.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA ALMEIDA CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(9008313), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010727-90.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DANTAS SOUZA OAB - MT0016143A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CACERES 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CACERES RUA Rua das maravilhas , 12, 

Cavalhada - CÁCERES Numero do Processo: 0010727-35.2014.811.0005 

Polo Ativo: FERNANDO FERREIRA DE MORAES Polo Passivo: AZUL 

LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A Vistos, etc. Consta no evento n. 19 

juntada de termo de acordo celebrado entre as partes, bem como 

requerimento para que seja homologado. Entretanto, por tratar-se de 

"conciliação online", determino a intimação da patrona do Autor para que 

se manifeste nos autos acerca do referido acordo, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra-se. 2 de Setembro de 2016 HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010727-90.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DANTAS SOUZA OAB - MT0016143A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(9919194), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010460-21.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIRCE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO)

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTO MEDICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DE SOUZA CORREIA OAB - MT0010031A (ADVOGADO)

 

MANIFESTE O AUTOR EM 5 DIAS SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020035-19.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELAIDE ROSA MOTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(9675425), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011508-15.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT0003065A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10035184), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003663-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA E ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010525-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DORALICE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10578280), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011755-59.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON JUNHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA E ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012087-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZA LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(9880649), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012265-72.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10207329), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010894-73.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(9008318), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011207-05.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE MAXIMO LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS OAB - MT0011826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A ( ANTERIOR TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO 

S/A - TELESP) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA E ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001662-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEIA BISPO TIAGO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1001662-88.2017.8.11.0006 REQUERENTE: WANDERLEIA BISPO TIAGO 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Verifica-se dos autos que a 

reclamante, requereu antes da audiência de conciliação a desistência do 

feito, informando não haver mais interesse em sua tramitação. Acerca da 

desistência da ação nos Juizados Especiais Cíveis, estabelece o 

Enunciado 90 do FONAJE: "A desistência do autor, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará na extinção do processo sem exame de mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento." Destarte, 

resta dispensada a intimação do reclamado. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, proceda-se às baixas e anotações estilo, em 

seguida arquivem-se os autos. Intime-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010869-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTANA DE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARICLEI EDUARDO CINTRA OAB - MT0010139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA E ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010921-90.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

POSITIVO INFORMATICA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES OAB - PR0012855A (ADVOGADO)

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO)

DIEGO JOSE DA SILVA OAB - MT0010030A (ADVOGADO)

 

INTIMO DA SENTENÇA DE ID (8030034 )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010921-90.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

POSITIVO INFORMATICA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES OAB - PR0012855A (ADVOGADO)

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO)

DIEGO JOSE DA SILVA OAB - MT0010030A (ADVOGADO)

 

RECLAMANTE EM 5 DIAS INDICAR OS DADOS BANCÁRIOS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDINEIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012744-65.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

METALFRIO SOLUTIONS S.A. (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

LEONARDO LUIZ TAVANO OAB - SP173965 (ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA E ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012310-76.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO VILELLA HARTWIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUINHO AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT0009566A (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10862480), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011689-16.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

INTIMAR AS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011465-78.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

INTIMAR AS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011464-93.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

INTIMAR AS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011482-17.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

INTIMAR AS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011651-04.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

INTIMAR AS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001513-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JULIO MARQUES DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR AS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004178-81.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE LUZIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

INTIMAR AS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002925-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEI ALMEIDA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR AS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001961-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IDIVALDO BERNARDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT0018378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA E ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001444-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA JUSTINA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

 

INTIMAR A PARTE DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001565-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA ERECE DE SOUZA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO OAB - SP195383 (ADVOGADO)

 

INTIMAR AS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8020068-09.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DENISE AMARAL DE SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE HASSON OAB - MT0017727S (ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA E ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003226-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR AS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010574-23.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA FERNANDA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8010574-23.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentado pela Executada Claro S.A, no 

qual alega que a decisão proferida no ID 9072171 é obscura, uma vez que 

entendeu que o meio processual escolhido pelo mesmo para discutir o 

valor da execução não é o adequado. Conheço o presente recurso, eis 

que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. O artigo 52, inciso IX da 

Lei 9099/95 disciplina o procedimento próprio para o devedor se 

manifestar quanto à execução. Os argumentos apresentados pela 

Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a decisão 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida decisão e os seus demais 

termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. Submeto o presente 

projeto de sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012253-29.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DE FATIMA DA SILVA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8012253-29.2013.8.11.0006 EXEQUENTE: KELLY DE FATIMA DA SILVA 

CRUZ EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. Conforme despacho do ID n. 
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10035516, o presente feito encontra-se suspenso, devendo permanecer 

no cartório até fim do prazo determinado nos autos da ação n. 

0203711-65.2016.819.0001, em trâmite na 7ª Vara Empresarial do Rio de 

Janeiro/RJ. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011391-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10563840), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012072-96.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE FERRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8012072-96.2011.8.11.0006 EXEQUENTE: Q. I. CENTRO EDUCACIONAL 

LTDA - ME EXECUTADO: JAQUELINE FERRO Vistos, etc. Indefiro o pedido 

feito pelo exequente no Id nº 5916557, visto que a averbação de 

indisponibilidade já foi realizada por esse juízo. Posto isso, caso o 

exequente tenha algum outro pedido manifeste-se nos autos no prazo de 

05 (cinco) dias. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003950-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EUZEBIO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT0007397A-O (ADVOGADO)

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA E ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004035-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO CARLOS GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1004035-92.2017.8.11.0006 EXEQUENTE: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN EXECUTADO: HELIO CARLOS GOMES DA SILVA Vistos, etc. 

Defiro o pedido de suspensão feito pela parte autora no ID nº 9386409. 

Assim, suspenda o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Após o prazo 

intime-se o Autor requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012866-78.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA TRÊS IRMÃOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8012866-78.2015.8.11.0006 REQUERENTE: PAULO CARVALHO DA SILVA 

REQUERIDO: CASA TRÊS IRMÃOS Vistos, etc. Verifica-se nos autos ID nº. 

8106096 que a parte Autora alega não ter sido intimada da audiência de 

conciliação, bem como não ter sido intimado da sentença e do despacho 

de extinção do processo. Contudo, observa-se nos autos Nº do Evento 

4003457 que o Requerente tomou ciência da audiência de conciliação 

redesignada, bem como no Nº do Evento 4003469 tomou ciência da 

sentença prolatada nos autos. Assim, deixo de dar provimento ao pedido 

do autor. Decorrido a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004100-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VIEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT0007397A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA E ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011500-04.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BISPO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA E ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002699-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA ALVES OAB - MT0003593A (ADVOGADO)

DANIEL BRETAS FERNANDES OAB - MT24180/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS, SOB 

PENA DE PRECLUSÃO.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000500-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANNA ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA CORREA (EXECUTADO)

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000500-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANNA ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA CORREA (EXECUTADO)

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000025-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE DE SOUZA BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10025112), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012125-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA JANAINA GAIVA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10563832), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010831-48.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(9008288), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10103142), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-71.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA OLIVEIRA DE MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0008171A (ADVOGADO)

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia 

Turma Recursal Única. Na hipótese de condenação, caso haja pedido de 

cumprimento de sentença pelo (a) Exequente, o cálculo deverá ser 

apresentado sem o acréscimo da multa de 10% (dez pontos percentuais) 

prevista no artigo 475-J, do Código de Processo Civil, nos termos da 

Súmula 18, adotada pela Turma Recursal Única, segundo a qual “É 

imprescindível a intimação do devedor ou seu advogado constituído para a 

incidência da multa prevista no art. 475-J do Código de Processo Civil.” 

Com a apresentação do cálculo da dívida, intime-se o (a) Executado (a), 

para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante 

atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 475-J) Depois de cumprida esta providência e não 

sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, voltem-me conclusos 

para a ulterior deliberação. Caso não haja condenação ou nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo, nos termos do item 22.1 do Provimento 

55/2007/CGJ. Às providências. Cumpra-se. Hanae Yamamura de Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011469-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA DO CARMO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10563871), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002891-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE ARRUDA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/08/2017 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002891-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE ARRUDA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10202889), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003574-57.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10618035), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010856-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMILSON RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10680567), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012172-75.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10567985), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011482-80.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA NUNES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011482-80.2015.8.11.0006 REQUERENTE: ROBERTA NUNES RODRIGUES 

REQUERIDO: OI 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A Vistos, etc. 

Considerando que até a presente data a parte Requerida não foi citada, 

bem como não foi realizada audiência de conciliação, determino seja 

designada data para realização de audiência para tentativa de conciliação. 

Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No mais, 

aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Intimem-se a parte Requerente, com as advertências 

do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012171-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ARIMATEIA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10567676), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAIR DE SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012140-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEI CELESTE DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(9878838), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002927-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/08/2017 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002927-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10202864), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003993-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA CRUZ DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003909-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRENNER ANTONIO SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT0007397A-O (ADVOGADO)

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005904-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE AUGUSTA OLIMPIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NACIONAL COBRANCAS EIRELI - ME (RÉU)

 

IINTIMO O/A ADVOGADO(A) DA RECLAMANTE PARA EM CINCO DIAS 

INDICAR O ATUAL ENDEREÇO DA RECLAMADA SOB PENA DA EXTINÇÃO 

DA AÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011273-48.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010838-06.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA APARECIDA SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10679948), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010227-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIO COLIONE JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMAR O RECLAMADO DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO , ID RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005748-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MORACIR DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO RECLAMANTE PARA EM CINCO DIAS INDICAR 

O ATUAL ENDEREÇO DO RECLAMADO SOB PENA DE EXTINÇÃO DA 

AÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011641-23.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANIVALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAR AS PARTES DA SENTENÇA DO ID 9008284

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010476-38.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LODETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

 

INTIMAR AS PARTES DA R. SENTENÇA DO ID 9008293

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010839-59.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA SILVA MINHOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A (ADVOGADO)

JULIO CESAR GOULART LANES OAB - MT0013329S (ADVOGADO)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID 5558417.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010839-59.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA SILVA MINHOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A (ADVOGADO)

JULIO CESAR GOULART LANES OAB - MT0013329S (ADVOGADO)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

 

INTIMAR AS PARTES DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012847-72.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAR AS PARTES DA R. SENTENÇA DO ID 10842464

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011636-35.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA PRISCILA DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

CDL - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT0012953A (ADVOGADO)

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

 

INTIMO DA SENTENÇA DO ID 4932344

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011636-35.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA PRISCILA DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

CDL - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT0012953A (ADVOGADO)

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAR AS PARTES DA R. SENTENÇA DO ID 9922714

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010896-43.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON SANTANA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV (REQUERIDO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010883-44.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BATISTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010893-88.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010420-05.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CEBALHO MEDINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010430-49.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON VITOR MODESTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010857-46.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ARAUJO DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT0008969A (ADVOGADO)

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. L. COSTA MARQUES NEVES PETROLEO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON CARDOSO DE MELLO OAB - MT0015160A (ADVOGADO)

LUITT CONCEICAO ORTEGA OAB - MT10717/O (ADVOGADO)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010962-23.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV (REQUERIDO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010646-44.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PATRICK LEMES PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A (ADVOGADO)

 

INTIMO DA SENTENÇA DE ID ( 6088349)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010646-44.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PATRICK LEMES PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A (ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011088-73.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE SANTANA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010250-33.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEUZA DA SILVA MASSAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011752-07.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE COSME DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012634-08.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GONCALVES SERAPIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE APARECIDO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE APARECIDO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013710-04.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ZEFERINO NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS OAB - MT0011826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA OAB - MT0009259A (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

GERSON DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0008350A (ADVOGADO)

Ildo de Assis Macedo OAB - MT0003541A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007281-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIO OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0014689A (ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

INTIMAR O RECLAMANTE DA DECISÃO DO ID 11335298 QUE CONCEDEU 

A MEDIDA LIMINAR

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011452-50.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN AURELIO SILVA SERAPIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE 

MARGEM LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - 

MT0004531A-O (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia 

Turma Recursal Única. Na hipótese de condenação, caso haja pedido de 

cumprimento de sentença pelo (a) Exequente, o cálculo deverá ser 

apresentado sem o acréscimo da multa de 10% (dez pontos percentuais) 

prevista no artigo 475-J, do Código de Processo Civil, nos termos da 

Súmula 18, adotada pela Turma Recursal Única, segundo a qual “É 

imprescindível a intimação do devedor ou seu advogado constituído para a 

incidência da multa prevista no art. 475-J do Código de Processo Civil.” 

Com a apresentação do cálculo da dívida, intime-se o (a) Executado (a), 

para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante 

atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 475-J) Depois de cumprida esta providência e não 

sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, voltem-me conclusos 

para a ulterior deliberação. Caso não haja condenação ou nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo, nos termos do item 22.1 do Provimento 

55/2007/CGJ. Às providências. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004788-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYRTON ANTONIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO HALLAK ALCANTARA OAB - MT20045/O (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DA PARTE PROMOVENTE DA SENTENÇA 

RETRO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004789-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

LEONARDO HALLAK ALCANTARA OAB - MT20045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DA PARTE PROMOVENTE DA SENTENÇA 

RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011415-18.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE CARVALHO CUIABANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAR os advogados das partes para CIÊNCIA da sentença exarada nos 

autos (ID-4685852), e, para que, caso queiram, poderão propor recurso 

no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011415-18.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE CARVALHO CUIABANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8011415-18.2015.8.11.0006 REQUERENTE: DANIEL DE CARVALHO 

CUIABANO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Diante da certidão retro 

encartada, com base no disposto no § 1º, do art. 42, da LJE, DECLARO 

DESERTO o recurso juntado no ID n. 6851888, negando-lhe seguimento. 

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Nada sendo requerido, 

encaminhem-se os autos para o arquivo. Intime-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8011187-43.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL FIGUEIREDO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO ID 9007850

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011182-21.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL FIGUEIREDO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001055-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA MARIA LEITE ANHES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CORDOVA FRANCA OAB - MT19999/B (ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006633-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ALVES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimar o Exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial juntando aos autos o cálculo do débito exequendo, sob 

pena de extinção e arquivamento da ação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010444-04.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CACERES/MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

 

RECORRIDA NO PRAZO DE 10 DIAS APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

RECURSAIS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011900-57.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON EDMUNDO DE CAMPOS MORAES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AIMEE SILVA SILVESTRE OAB - RJ149484 (ADVOGADO)

 

RECORRIDA EM 10 DIAS APRESENTAR CONTRARRAZÕES

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012823-44.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUIZ MARTINS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

O. T. C. COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/06/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011831-54.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RIBEIRO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011831-54.2013.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA RIBEIRO BORGES 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos, etc. 

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma 

Recursal Única. Depois de cumprida esta providência e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005552-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR CAMACHO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/01/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010888-71.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI ALMEIDA GONCALVES OAB - MT0009174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)
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INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA DO DESPACHO RETRO ID 

10057107

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005122-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DA SILVA BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Processo: 1005122-83.2017.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

as partes realizaram acordo em audiência. Assim, homologo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002684-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEF RAMSAY DA MATA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/01/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005027-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT22082/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO 11325464 

SENTENÇA 11236502 COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE ACORDO 

11236499 COMPROVANTE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004482-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA LEONEL MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1004482-80.2017.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

as partes realizaram acordo em audiência. Assim, homologo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004363-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CAMPOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1004363-22.2017.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

as partes realizaram acordo em audiência. Assim, homologo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil. Proceda-se ao necessário para o 

levantamento dos valores após depósito nos autos, observando os dados 

informados pelo patrono do Autor. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004427-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MARIA CAVALCANTE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1004427-32.2017.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

as partes realizaram acordo em audiência. Assim, homologo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil. Proceda-se ao necessário para o 

levantamento dos valores após depósito nos autos, observando os dados 

informados pelo patrono do Autor. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002915-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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TATIANE CORREIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/01/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003432-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUESONGLEY PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/01/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006001-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE MOREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/01/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GELIANE ROSE OLIVEIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002718-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO APARECIDO NUNES SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO LORENZI DE CASTRO OAB - SP129134 (ADVOGADO)

PATRICIA DABUS BUAZAR AVILA OAB - SP251473 (ADVOGADO)

MUNIR MARTINS SALOMAO OAB - MT20383/O (ADVOGADO)

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado, 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

25/01/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010349-37.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROMINIQUE LUIZ PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

TNL PCS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA DO ID 5781343

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010350-22.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROMINIQUE LUIZ PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA DO ID 5000149

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010350-22.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROMINIQUE LUIZ PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DO R. DESPACHO DO ID 9271825

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005444-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ROCHA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 01/02/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005951-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ADRIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

01/02/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001550-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO COELHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/07/2017 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005969-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSORIO FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

01/02/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001550-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO COELHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE PROMOVENTE DOS ID 9704438, 

9704442 COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA SUA MANIFESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005920-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

01/02/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012504-76.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR FIGUEIREDO PRIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID 5546892.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012504-76.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR FIGUEIREDO PRIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8012504-76.2015.8.11.0006 REQUERENTE: ADAIR FIGUEIREDO PRIMO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Para a análise do pedido de Justiça 

Gratuita formulado pelo recorrente, deverá a recorrente, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência ou outro 

documento que comprove que o recolhimento do preparo prejudicará seu 

sustento próprio ou de sua família, haja vista que a gratuidade de justiça é 

automática somente em primeira instancia. Intime-se. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005931-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEIDE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

01/02/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012621-67.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J.B.N. TRANSPORTES EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA GARCIA LIMA FERREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

MANIFESTE O EXEQUENTE EM 5 DIAS ACERCA DO RENAJUD POSITIVO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013537-77.2010.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO AUGUSTO ERMELINDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA BORGES DOS SANTOS OAB - PR40152 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8013537-77.2010.8.11.0006 EXEQUENTE: Q. I. CENTRO EDUCACIONAL 

LTDA - ME EXECUTADO: LEANDRO AUGUSTO ERMELINDO Vistos etc. 

Intime a parte autora a se manifestar sobre da juntada no(s) ID 3698608 e 

3698610 e requerer o que entender de direito. Em um prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010476-09.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO ID 3261574

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010112-66.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA APARECIDA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

intimar as partes da r. sentença retro

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-18.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELVINA APARECIDA RIBAS DE NEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID (4583113)que 

segue abaixo transcrita, ficando ciente que, caso queira, poderá propor 

recurso no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação: Processo: 

8010057-18.2015.8.11.0006 Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c de Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela Antecipada proposta por ESTELVINA 

APARECIDA RIBAS DE NEIRA em desfavor de OI S.A, alegando que, 

embora não tenha contratado com a Requerida, teve seu nome 

indevidamente negativado. Diante das provas documentais e, sobretudo, 

das afirmações das partes constantes dos autos, passo ao julgamento do 

processo. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. REJEITO a preliminar de 

litispendência e conexão por se tratarem de contratos distintos. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a legitimidade da cobrança, o que não o fez, 

pois, em que pese suas alegações, não comprovou que o autor tenha 

utilizado seus serviços e/ou o contratado, portanto, o débito do autor não 

foi comprovado. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há que se falar em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” È 

certo que a parte autora possui outra negativação preexistente. Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para 

o fim de tão-somente declarar a inexistência de débito da parte autora com 

a parte ré referente a dívida em litígio. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40, da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO Assinado eletronicamente por: HANAE YAMAMURA DE 

O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 4583113 17020117133569600000004547170

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010461-06.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA DE PAULA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R.SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010461-06.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA DE PAULA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 830 de 1523



INTIMO OS ADVOGADOS DA PARTE EXECUTADA DO R DESPACHO DO ID 

9532999

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011467-48.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR DE MATOS LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA OAB - MT0018834A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011467-48.2014.8.11.0006 REQUERENTE: EDMAR DE MATOS LUZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia 

Turma Recursal Única. Na hipótese de condenação, caso haja pedido de 

cumprimento de sentença pelo (a) Exequente, o cálculo deverá ser 

apresentado sem o acréscimo da multa de 10% (dez pontos percentuais) 

prevista no artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, nos termos da 

Súmula 18, adotada pela Turma Recursal Única, segundo a qual “É 

imprescindível a intimação do devedor ou seu advogado constituído para a 

incidência da multa prevista no art. 523 do Código de Processo Civil.” Com 

a apresentação do cálculo da dívida, intime-se o (a) Executado (a), para 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante 

atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523, §1º) Depois de cumprida esta providência e 

não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, voltem-me 

conclusos para a ulterior deliberação. Caso não haja condenação ou nada 

sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo, nos termos do item 22.1 do Provimento 

55/2007/CGJ. Às providências. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013406-68.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SAMUEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT0005433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILMARA PINHEIRO LIMA OAB - MT0008467A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8013406-68.2011.8.11.0006 REQUERENTE: JOSE SAMUEL DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos, etc. Intimem-se as partes acerca do retorno dos 

autos da Egrégia Turma Recursal Única. Depois de cumprida esta 

providência e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Às providências. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013342-92.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOBE BARRETO DE OLIVEIRA OAB - MT0008404A (ADVOGADO)

HERBERT DIAS OAB - MT12395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8013342-92.2010.8.11.0006 REQUERENTE: JOAO CARLOS VIEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia 

Turma Recursal Única. Na hipótese de condenação, caso haja pedido de 

cumprimento de sentença pelo (a) Exequente, o cálculo deverá ser 

apresentado sem o acréscimo da multa de 10% (dez pontos percentuais) 

prevista no artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, nos termos da 

Súmula 18, adotada pela Turma Recursal Única, segundo a qual “É 

imprescindível a intimação do devedor ou seu advogado constituído para a 

incidência da multa prevista no art. 523 do Código de Processo Civil.” Com 

a apresentação do cálculo da dívida, intime-se o (a) Executado (a), para 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante 

atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523) Depois de cumprida esta providência e não 

sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, voltem-me conclusos 

para a ulterior deliberação. Caso não haja condenação ou nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo, nos termos do item 22.1 do Provimento 

55/2007/CGJ. Às providências. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012271-79.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE PROMOVENTE DOS ID 10356768, 

10356775 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011360-67.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSVANIL RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO ID 

10560825

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011988-56.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS BELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO)

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010559-54.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIELLY DE OLIVEIRA FERNANDEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILSON PAULINO RAMOS OAB - MT7452/O (ADVOGADO)

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010775-49.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI OAB - MT0010708A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO ID 

10621419

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANNY KAROLINE SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO ID 

10626575

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004128-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES OAB - PR0029409A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011114-71.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER OTAVIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011114-71.2015.8.11.0006 REQUERENTE: FAGNER OTAVIO DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Para a análise do pedido de Justiça 

Gratuita formulado pelo recorrente, deverá a recorrente, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência atualizado ou 

outro documento que comprove que o recolhimento do preparo prejudicará 

seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que a gratuidade de 

justiça é automática somente em primeira instancia. Intime-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012854-64.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8012854-64.2015.8.11.0006 REQUERENTE: ADAILSON BATISTA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Para a análise do pedido de 

Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá a recorrente, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência atualizado 

ou outro documento que comprove que o recolhimento do preparo 

prejudicará seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que a 

gratuidade de justiça é automática somente em primeira instancia. 

Intime-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011229-92.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA APARECIDA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011229-92.2015.8.11.0006 REQUERENTE: HELOISA APARECIDA DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Para a análise do 

pedido de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá a recorrente, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência 

atualizado ou outro documento que comprove que o recolhimento do 

preparo prejudicará seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que 

a gratuidade de justiça é automática somente em primeira instancia. 

Intime-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005223-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/02/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 
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intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005459-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA PACHORI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/02/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005619-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/02/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011964-28.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO BORDONI RIBEIRO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011741-75.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. ELLER CONSTRUTORA - MARMORARIA E PRESTACAO DE SERVICO 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABILIO MALDONADO QUINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAR AS PARTES DA R. SENTENÇA DO ID 10328105

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012472-71.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005795-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/02/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012470-04.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004807-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DUTRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005841-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRAYAN VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/02/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000152-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PEREIRA LEITE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON & ALEXANDRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E 

ORTOPEDICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1005841-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRAYAN VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1005841-65.2017.8.11.0006 REQUERENTE: BRAYAN VARGAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com pedido de danos morais e tutela 

de urgência proposta por Brayan Vargas em face de VIVO S/A, a fim de 

que seja efetuada a exclusão do nome do Requerente dos órgãos de 

restrição ao crédito. Em síntese, o Requerente alega que foi surpreendido 

com o seu nome negativado por uma suposta dívida junto à Reclamada. 

Ocorre que o Requerente jamais manteve qualquer vínculo com a 

Requerida que pudesse ensejar tal ato, razão pela qual recorre ao 

judiciário. É o relatório. Decido. A concessão de tutela específica, 

conforme preceitua os artigo 300 c/c 497 do Código de Processo Civil, é 

perfeitamente possível, desde que seja demonstrada probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, com 

escopo de assegurar a obtenção de tutela pelo resultado prático 

equivalente. Após detida análise da inicial e seus documentos, não 

vislumbro presente um dos seus requisitos autorizadores, senão o 

principal, qual seja, perigo de dano, do qual decorre o risco ao resultado 

útil do processo (CPC, art. 300), tendo em vista que há outra inscrição do 

nome do Requerente nos cadastros de restrição ao crédito, anterior à 

discutida na presente lide e de empresas distintas. Desse modo, revendo 

entendimento anterior, indefiro o pedido liminar de retirada do nome da 

parte autora dos cadastros de restrição ao crédito, por entender que a 

retirada da anotação do débito mencionado na exordial não irá modificar o 

status do nome do Requerente naquele órgão diante das diversas 

anotações existentes. Assim, nos termos do dispositivo legal retro 

apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor 

do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte 

Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005868-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/02/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012471-86.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO ID 9007521

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003637-82.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO MACHADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

05/02/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDER APARECIDO FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/04/2017 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011233-66.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON CORSINE CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO DESPACHO DO ID 9694335

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005144-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MACIEL CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

AO ANALISAR A PETIÇÃO INICIAL DE ID9673740 IDENTIFIQUEI QUE O 

NOME DA REQUERENTE NÃO CORRESPONDE À CÓPIA DO RG E CPF 

APRESENTADOS. SENDO ASSIM, INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DA 

REQUERENTE PARA NO PRAZO DE 5(CINCO) DIAS, JUNTAR AOS AUTOS 

A PETIÇÃO INICIAL COM O NOME CORRETO, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005880-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABDENEGO NOLETO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

AO ANALISAR A PETIÇÃO INICIAL DE ID10021961 IDENTIFIQUEI QUE O 

NOME DO REQUERENTE NÃO CORRESPONDE À CÓPIA DO RG E CPF 

APRESENTADOS. SENDO ASSIM, INTIMO O(A) ADVOGADO(A) PARA NO 
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PRAZO DE 5(CINCO) DIAS, JUNTAR AOS AUTOS A PETIÇÃO INICIAL COM 

O NOME CORRETO DO REQUERENTE, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011192-65.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO ID 9007848

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010686-89.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERI DE SOUZA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO ID 9007836

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010663-46.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE OLIVEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO ID 9007833

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005885-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/02/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005891-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FARIAS DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/02/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010185-09.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010185-09.2013.8.11.0006 REQUERENTE: SOLANGE HELENA SUERSUTH 

REQUERIDO: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

Vistos, etc. Intimem-se a parte autora acerca do retorno dos autos da 

Egrégia Turma Recursal Única, devendo requerer o que entender de direito 

no prazo de 15 (quinze) dias. Depois de cumprida esta providência e nada 

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

estilo. Às providências. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005892-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO RIBEIRO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/02/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011348-53.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011348-53.2015.8.11.0006 REQUERENTE: LUZINETE DA SILVA NUNES 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos, etc. 

Verifica-se dos autos, que em sede de contestação foi arguido, 

preliminarmente, incompetência em razão do domicilio do autor. Em 

consonância com a manifestação do requerido, constata-se dos 

documentos que acompanham a inicial, que o comprovante de endereço 

apresentado pelo requerente esta em nome de terceiros, bem como que 

não houve qualquer comprovação acerca do vinculo entre o requerente e 

o titular da conta de energia juntado. Assim, intime-se a parte autora para 

proceder a juntada de documentos que comprovem seu endereço ou que 

comprove vinculo com endereço fornecido, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010921-90.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

POSITIVO INFORMATICA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES OAB - PR0012855A (ADVOGADO)

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO)

DIEGO JOSE DA SILVA OAB - MT0010030A (ADVOGADO)

 

intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do remanescente atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012248-36.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BENTO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8012248-36.2015.8.11.0006 REQUERENTE: RONALDO BENTO DA SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Para a análise do pedido de 

Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá a recorrente, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência ou outro 

documento que comprove que o recolhimento do preparo prejudicará seu 

sustento próprio ou de sua família, haja vista que a gratuidade de justiça é 

automática somente em primeira instancia. Intime-se. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005895-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL SANTOS MOURAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DO(A) REQUENTE, PARA MANIFESTAR-SE 

ACERCA DO DESPACHO DE ID10078240, QUE SEGUE ABAIXO 

TRANSCRITO, NO PRAZO DE 5(CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES 

DESPACHO Numero do Processo: 1005895-31.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: GABRIEL SANTOS MOURAO REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Verifica-se dos autos que a parte Autora informa 

ter pagado uma divida com a Requerida no valor de R$ 622,52 (seiscentos 

e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos), requerendo como liminar 

que a Requerida exclua o nome da Requerente dos órgãos de proteção ao 

crédito. Contudo, o documento juntado nos autos constando o nome da 

Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, perfaz um valor de R$ 

134,59 (cento e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Assim, 

intime-se a parte Autora para que demonstre a ligação entre o 

comprovante juntado nos autos e o débito sobre o qual insurge. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito Assinado 

eletronicamente por: HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 10078240 17100315401258900000009953473

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013286-59.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BITTENCOURT DAL VESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8013286-59.2010.8.11.0006 EXEQUENTE: ANDERSON BITTENCOURT DAL 

VESCO EXECUTADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos etc. Intime-se o 

autor por meio de seu advogado da manifestação ID: 4743381. Após, 

volvem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011902-85.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA PEREIRA LEITE MORAIS OAB - MT0012156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT0012953A (ADVOGADO)

 

INTIMAR DA SENTENÇA- (ID- 6088344)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011902-85.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA PEREIRA LEITE MORAIS OAB - MT0012156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT0012953A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011902-85.2015.8.11.0006 REQUERENTE: LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA 

RAMOS REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA Vistos, etc. Considerando que a minuta de acordo juntada 

aos autos está pouco legível, determino a intimação da patrona da parte 

autora para manifestar sobre a celebração do referido acordo, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de não homologação. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010845-37.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FORNANCIARI WOLSKI OAB - MT0015514A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO OAB - SP179209 

(ADVOGADO)
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MANIFESTEM AS PARTES EM 5 DIAS ACERCA DA CERTIDÃO RETRO 

JUNTADA, REQUERENDO O QUE ENTENDER PERTINENTE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005896-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAYARA GEOVANA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/02/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012853-79.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA DO ID 7937697

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012853-79.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8012853-79.2015.8.11.0006 REQUERENTE: ADAILSON BATISTA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Para a análise 

do pedido de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o 

recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de 

hipossuficiência atualizada ou outro documento que comprove que o 

recolhimento do preparo prejudicará seu sustento próprio ou de sua 

família, haja vista que a gratuidade de justiça é automática somente em 

primeira instância. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005898-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DE ARRUDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/02/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013463-23.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAM FATIMA DE SA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO OAB - MT0011366A (ADVOGADO)

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8013463-23.2010.8.11.0006 EXEQUENTE: LILIAM FATIMA DE SA E SILVA 

EXECUTADO: BANCO FINASA S/A. Vistos, etc. Intimem-se o Exequente 

para manifestar acerca da Exceção de Pré-Executividade de I.D 2564011, 

no prazo de 05 cinco dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011120-49.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LORAYNNE DOS PASSOS VELOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO OAB - MT0017074S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011120-49.2013.8.11.0006 REQUERENTE: LORAYNNE DOS PASSOS 

VELOZO REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE MT Vistos, etc. Processo em ordem. Intimem-se o Exequente 

para que manifeste acerca do valor da condenação paga no I.D. 4573465, 

pugnando pela satisfação do crédito pago ou requerer o que de direito. 

Cumpra-se. Às providências. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002947-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA ALICE MATUCARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/02/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013397-43.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PINHEIRO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DIAS OAB - MT12395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)
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DANILO ARRUDA NADAF OAB - MT0014413A (ADVOGADO)

EDINETH DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0015966A (ADVOGADO)

ROBER CESAR DA SILVA OAB - MT0004784A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8013397-43.2010.8.11.0006 REQUERENTE: LUCIANO PINHEIRO GARCIA 

REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL, BANCO CETELEM S.A. Vistos, etc. Intimem-se as partes 

acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal Única. Na 

hipótese de condenação, caso haja pedido de cumprimento de sentença 

pelo (a) Exequente, o cálculo deverá ser apresentado sem o acréscimo da 

multa de 10% (dez pontos percentuais) prevista no artigo 523, §1º, do 

Código de Processo Civil, nos termos da Súmula 18, adotada pela Turma 

Recursal Única, segundo a qual “É imprescindível a intimação do devedor 

ou seu advogado constituído para a incidência da multa prevista no art. 

523 do Código de Processo Civil.” Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de 

multa de 10% (dez pontos percentuais). (CPC, art. 523) Depois de 

cumprida esta providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga 

parcialmente, voltem-me conclusos para a ulterior deliberação. Caso não 

haja condenação ou nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, nos termos do 

item 22.1 do Provimento 55/2007/CGJ. Às providências. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000868-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELLAN DOS SANTOS DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

impugnar contestação no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011276-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NORBERTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005726-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OVIDIO AIRES MARQUES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO RECLAMANTE PARA EM CINCO DIAS INDICAR 

O ATUAL ENDEREÇO DO RECLAMADO SOB PENA DE EXTINÇÃO DA 

AÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005224-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/02/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005623-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADIR TOMICHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/02/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005798-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAYKON DOUGLAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/02/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005842-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY REZENDE GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/02/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005470-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1005470-04.2017.8.11.0006 REQUERENTE: DAIANE DA SILVA OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a Requerente para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, juntando aos 

autos comprovante de endereço em nome da Requerente, de forma 

legível, documentos estes indispensáveis para a propositura da ação, sob 

pena de indeferimento da inicial, conforme preceitua o art. 321 do CPC. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010807-83.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LADISLAU RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE CASTRO RAMOS OAB - MS0009225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO)

 

INTIMAR DO R. DESPACHO DO ID 11104087

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005823-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA PEREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA OAB - MT21997/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO RECLAMANTE PARA EM CINCO DIAS INDICAR 

O ATUAL ENDEREÇO DO RECLAMADO SOB PENA DE EXTINÇÃO DA 

AÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005869-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OCIRENE AMARANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/02/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005887-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

06/02/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005911-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOMITILO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1005911-82.2017.8.11.0006 REQUERENTE: DOMITILO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com pedido de danos morais e tutela 

de urgência proposta por Domitilio de Almeida em face de VIVO S/A, a fim 

de que seja efetuada a exclusão do nome do Requerente dos órgãos de 

restrição ao crédito. Em síntese, o Requerente alega que foi surpreendido 

com o seu nome negativado por uma suposta dívida junto à Reclamada. 

Ocorre que o Requerente jamais manteve qualquer vínculo com a 

Requerida que pudesse ensejar tal ato, razão pela qual recorre ao 

judiciário. É o relatório. Decido. A concessão de tutela específica, 

conforme preceitua os artigo 300 c/c 497 do Código de Processo Civil, é 

perfeitamente possível, desde que seja demonstrada probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, com 

escopo de assegurar a obtenção de tutela pelo resultado prático 

equivalente. Após detida análise da inicial e seus documentos, não 

vislumbro presente um dos seus requisitos autorizadores, senão o 

principal, qual seja, perigo de dano, do qual decorre o risco ao resultado 

útil do processo (CPC, art. 300), tendo em vista que há outra inscrição do 

nome do Requerente nos cadastros de restrição ao crédito, anterior à 

discutida na presente lide e de empresas distintas. Desse modo, revendo 

entendimento anterior, indefiro o pedido liminar de retirada do nome da 

parte autora dos cadastros de restrição ao crédito, por entender que a 

retirada da anotação do débito mencionado na exordial não irá modificar o 

status do nome do Requerente naquele órgão diante das diversas 

anotações existentes. Assim, nos termos do dispositivo legal retro 

apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor 

do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte 

Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005912-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMARA SENABIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/02/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão que segue abaixo transcrita: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1005912-67.2017.8.11.0006 REQUERENTE: EDIMARA SENABIO DA SILVA 

REQUERIDO: AVON COSMETICOS LTDA. Vistos, etc. Os documentos que 

acompanham a inicial não são hábeis a levar à convicção da probabilidade 

do direito, sendo este um dos requisitos para concessão de tutela de 

urgência antecipada. No caso em tele, não há documentos que 

comprovem que o nome da Requerente esta inscrito nos órgãos de 

proteção ao credito. Diante do exposto, indefiro, por ora, o pedido de 

liminar pretendido. Designe-se audiência de conciliação. Após, CITE-SE a 

parte Requerida, INTIMANDO-O para que compareça à audiência de 

conciliação designada, constando do mandado as advertências do art. 18, 

§ 1º, c/c o art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95. Na data da audiência, caso 

não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE 

(arts. 20 e 23, ambos da LJE). EXPEÇA-SE o necessário. CUMPRA-SE. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito Assinado 

eletronicamente por: HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 10074739 17100317112752000000009950108

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012018-57.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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TACIANE CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

MANIFESTE A RECLAMANTE EM 5 DIAS ACERCA DA CERTIDÃO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005755-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA CRISTIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1005755-94.2017.8.11.0006 REQUERENTE: FERNANDO OLIVEIRA 

CRISTIANO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de danos 

morais e tutela de urgência proposta por Fernando Oliveira Cristiano em 

face de Telefônica Brasil S/A, a fim de que seja efetuada a exclusão do 

nome do Requerente dos órgãos de restrição ao crédito. Em síntese, o 

Requerente alega que foi surpreendido com o seu nome negativado por 

uma suposta dívida junto à Reclamada. Ocorre que o Requerente jamais 

manteve qualquer vínculo com a Requerida que pudesse ensejar tal ato, 

razão pela qual recorre ao judiciário. É o relatório. Decido. A concessão de 

tutela específica, conforme preceitua os artigo 300 c/c 497 do Código de 

Processo Civil, é perfeitamente possível, desde que seja demonstrada 

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

processo, com escopo de assegurar a obtenção de tutela pelo resultado 

prático equivalente. Após detida análise da inicial e seus documentos, não 

vislumbro presente um dos seus requisitos autorizadores, senão o 

principal, qual seja, perigo de dano, do qual decorre o risco ao resultado 

útil do processo (CPC, art. 300), tendo em vista que há outra inscrição do 

nome do Requerente nos cadastros de restrição ao crédito, anterior à 

discutida na presente lide e de empresas distintas. Desse modo, revendo 

entendimento anterior, indefiro o pedido liminar de retirada do nome da 

parte autora dos cadastros de restrição ao crédito, por entender que a 

retirada da anotação do débito mencionado na exordial não irá modificar o 

status do nome do Requerente naquele órgão diante das diversas 

anotações existentes. Assim, nos termos do dispositivo legal retro 

apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor 

do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte 

Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003724-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL CABREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/02/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005914-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1005914-37.2017.8.11.0006 REQUERENTE: VANIA NUNES REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito com pedido de danos morais e tutela de urgência 

proposta por Vania Nunes em face de VIVO S/A, a fim de que seja 

efetuada a exclusão do nome do Requerente dos órgãos de restrição ao 

crédito. Em síntese, o Requerente alega que foi surpreendido com o seu 

nome negativado por uma suposta dívida junto à Reclamada. Ocorre que o 

Requerente jamais manteve qualquer vínculo com a Requerida que 

pudesse ensejar tal ato, razão pela qual recorre ao judiciário. É o relatório. 

Decido. A concessão de tutela específica, conforme preceitua os artigo 

300 c/c 497 do Código de Processo Civil, é perfeitamente possível, desde 

que seja demonstrada probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, com escopo de assegurar a obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente. Após detida análise da inicial e 

seus documentos, não vislumbro presente um dos seus requisitos 

autorizadores, senão o principal, qual seja, perigo de dano, do qual 

decorre o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), tendo em 

vista que há outra inscrição do nome do Requerente nos cadastros de 

restrição ao crédito, anterior à discutida na presente lide e de empresas 

distintas. Desse modo, revendo entendimento anterior, indefiro o pedido 

liminar de retirada do nome da parte autora dos cadastros de restrição ao 

crédito, por entender que a retirada da anotação do débito mencionado na 

exordial não irá modificar o status do nome do Requerente naquele órgão 

diante das diversas anotações existentes. Assim, nos termos do 

dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o 

ônus da prova em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar 

prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da 

direito do mesmo, nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a 

parte promovida, nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a 

realização da audiência de tentativa de conciliação já designada nos 

autos. Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005947-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1005947-27.2017.8.11.0006 REQUERENTE: DEISE SILVA DA COSTA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com pedido de danos morais e tutela 

de urgência proposta por Deise Silva da Costa em face de VIVO S/A, a fim 

de que seja efetuada a exclusão do nome do Requerente dos órgãos de 

restrição ao crédito. Em síntese, o Requerente alega que foi surpreendido 

com o seu nome negativado por uma suposta dívida junto à Reclamada. 

Ocorre que o Requerente jamais manteve qualquer vínculo com a 

Requerida que pudesse ensejar tal ato, razão pela qual recorre ao 

judiciário. É o relatório. Decido. A concessão de tutela específica, 

conforme preceitua os artigo 300 c/c 497 do Código de Processo Civil, é 

perfeitamente possível, desde que seja demonstrada probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, com 

escopo de assegurar a obtenção de tutela pelo resultado prático 

equivalente. Após detida análise da inicial e seus documentos, não 

vislumbro presente um dos seus requisitos autorizadores, senão o 

principal, qual seja, perigo de dano, do qual decorre o risco ao resultado 

útil do processo (CPC, art. 300), tendo em vista que há outra inscrição do 

nome do Requerente nos cadastros de restrição ao crédito, anterior à 
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discutida na presente lide e de empresas distintas. Desse modo, revendo 

entendimento anterior, indefiro o pedido liminar de retirada do nome da 

parte autora dos cadastros de restrição ao crédito, por entender que a 

retirada da anotação do débito mencionado na exordial não irá modificar o 

status do nome do Requerente naquele órgão diante das diversas 

anotações existentes. Assim, nos termos do dispositivo legal retro 

apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor 

do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte 

Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011587-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PARREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAR A RECLAMANTE DO R. DESPACHO ABAIXO: DESPACHO Numero 

do Processo: 8011587-23.2016.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA 

PARREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE CÁCERES Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para, requerendo, impugnar a contestação apresentada pelo 

Requerido, nos termos e prazo legais. Após, voltem-me os autos 

conclusos para prolação de sentença. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005986-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1005986-24.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MANOEL CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito com pedido de danos morais e 

tutela de urgência proposta por Manoel da Conceição da Silva em face de 

Telefônica Brasil S/A, a fim de que seja efetuada a exclusão do nome do 

Requerente dos órgãos de restrição ao crédito. Em síntese, o Requerente 

alega que foi surpreendido com o seu nome negativado por uma suposta 

dívida junto à Reclamada. Ocorre que o Requerente jamais manteve 

qualquer vínculo com a Requerida que pudesse ensejar tal ato, razão pela 

qual recorre ao judiciário. É o relatório. Decido. A concessão de tutela 

específica, conforme preceitua os artigo 300 c/c 497 do Código de 

Processo Civil, é perfeitamente possível, desde que seja demonstrada 

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

processo, com escopo de assegurar a obtenção de tutela pelo resultado 

prático equivalente. Após detida análise da inicial e seus documentos, não 

vislumbro presente um dos seus requisitos autorizadores, senão o 

principal, qual seja, perigo de dano, do qual decorre o risco ao resultado 

útil do processo (CPC, art. 300), tendo em vista que há outra inscrição do 

nome do Requerente nos cadastros de restrição ao crédito, anterior à 

discutida na presente lide e de empresas distintas. Desse modo, revendo 

entendimento anterior, indefiro o pedido liminar de retirada do nome da 

parte autora dos cadastros de restrição ao crédito, por entender que a 

retirada da anotação do débito mencionado na exordial não irá modificar o 

status do nome do Requerente naquele órgão diante das diversas 

anotações existentes. Assim, nos termos do dispositivo legal retro 

apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor 

do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte 

Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005914-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/02/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005916-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RODRIGUES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

06/02/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003599-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/09/2017 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010720-98.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

INTIMO O Advogado: SIMONE JASSEK DRUMOND OAB: MT0014315 para 

requerer o que de direito em cinco dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005692-69.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

MACKELL ELLURHE ARRUDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

06/02/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8014514-69.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO JOCELI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EURICO DE PINHO (EXECUTADO)

 

manifeste o reclamante em 5 dias acerca da certidão retro, sob pena de 

extinção e arquivamento da ação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011326-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEICIKELLY OLIVEIRA BEZERRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/06/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003722-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA RODRIGUES DAMASIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/02/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004018-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOS COYOTE LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON APARECIDO PONHE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES MANDADO DE INTIMAÇÃO para MOTOS 

COYOTE LTDA - ME ZONA 04 Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) 

Hanae Yamamura de Oliveira Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: 

MOTOS COYOTE LTDA - ME Endereço: Avenida Sete de Setembro, 631, 

Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Dados do Processo: Processo: 

1004018-56.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 220,60; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Parte Autora: REQUERENTE: MOTOS COYOTE LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: ROBSON APARECIDO PONHE FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO(A) REQUERENTE(A), para comparecer à audiência de 

conciliação designada para Data: 06/02/2018 Hora: 17:45, na sede do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. CÁCERES, 17 de janeiro de 

2018. ENIELE REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS 

MARAVILHAS, Nº 12, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - 

TELEFONE: (65) 3211-1341 (M.B.C)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002624-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARY ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Processo: 1002624-14.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. O autor 

peticionou, requerendo a desistência do feito. POSTO ISSO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: Extinguir o feito sem resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 485, VIII do CPC; Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002625-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARY ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1002625-96.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. O autor 

peticionou, requerendo a desistência do feito. POSTO ISSO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: Extinguir o feito sem resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 485, VIII do CPC; Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 
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apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000222-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1000222-57.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. O autor 

peticionou, requerendo a desistência do feito. POSTO ISSO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: Extinguir o feito sem resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 485, VIII do CPC; Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002440-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILEUSA FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1002440-58.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. O autor 

peticionou, requerendo a desistência do feito. POSTO ISSO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: REVOGAR a liminar concedida em 

favor da parte autora; Extinguir o feito sem resolução do mérito, com fulcro 

no artigo 485, VIII do CPC; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença publicada 

eletronicamente. Intimem-se. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica 

Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILEIDE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1000730-03.2017.8.11.0006 Vistos, etc. Houve a celebração de 

acordo entre as partes (id. 7227053). HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre as partes juntado 

nos autos, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, conforme 

dispõe o art. 22, parágrafo único da Lei Federal n.º 9.099/95. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, na forma do artigo 487, inciso 

III, alínea b, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem condenação 

em honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Após, arquive-se observando as 

cautelas e anotações de estilo, cientes as partes de que, havendo 

inadimplemento, poderão requerer o desarquivamento e postular a 

execução nos mesmos autos. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011038-81.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

Proc. 8011038-81.2014.8.11.0006 Vistos, etc. Houve a celebração de 

acordo entre as partes (id. 11093661). HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre as partes juntado 

nos autos, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, conforme 

dispõe o art. 22, parágrafo único da Lei Federal n.º 9.099/95. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, na forma do artigo 487, inciso 

III, alínea b, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem condenação 

em honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça. Após, 

arquive-se observando as cautelas e anotações de estilo, cientes as 

partes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

desarquivamento e postular a execução nos mesmos autos. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005227-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/02/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005755-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA CRISTIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/02/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004415-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO RODRIGUES GUILHERME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1004415-18.2017.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

as partes realizaram acordo em audiência. Assim, homologo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil. Proceda-se ao necessário para o 

levantamento dos valores após depósito nos autos, observando os dados 

informados pelo patrono do Autor. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004415-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO RODRIGUES GUILHERME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

EM PDF

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005799-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAYKON DOUGLAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/02/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004660-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005870-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CUSTODIA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/02/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005911-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOMITILO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/02/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004396-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS VENTURA DA ROCHA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE PROMOVENTE PARA SE MANIFESTAR 

NOS AUTOS COM RELAÇÃO AO DOCUMENTO JUNTADO NO ID 11339651

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005940-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/02/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005943-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE PERINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOICE JERONIMO SILVA OAB - MT0016046A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1005943-87.2017.8.11.0006 REQUERENTE: LUCILENE PERINI REQUERIDO: 

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos, etc. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais e 

materiais, proposta por Lucelene Perini em face de CREFISA S/A, 

objetivando antecipação de tutela para determinar a Requerida que 

suspenda as cobranças, a fim de evitar a inclusão do nome do 

Requerente nos cadastros de inadimplentes. É o necessário. Inicialmente, 

em relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. Dessa maneira, antes da apreciação do pedido 

de tutela antecipada, entendo necessária a formação do contraditório para 

melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de modo a dar azo ao 

deferimento da tutela de urgência em sede de cognição sumária. Assim, 

postergo o exame dos pedidos de antecipação de tutela para momento 

posterior ao oferecimento da contestação, valorizando o contraditório e 

coligindo maiores elementos para melhor elucidação dos fatos. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA 

DIFERIDA PARA DEPOIS DA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - 

POSSIBILIDADE - PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma 

da decisão agravada, quando o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, 

entende por bem não apreciar o pedido antecipatório de tutela, enquanto 

não sobrevier a contestação, para se respeitar a ampla defesa e o 

contraditório, à vista da não configuração imediata da verossimilhança das 

alegações. (TJ-MG , Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 

11/06/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL). Anoto, outrossim, que 

o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se e intime-se a parte 

promovida, nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização 

da audiência de tentativa de conciliação já designada nos autos. Intime-se 

a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002652-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO GONCALVES DE OLIVIERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001351-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODIR DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005943-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE PERINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE JERONIMO SILVA OAB - MT0016046A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/02/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004006-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRACA SANDRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/02/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1004006-42.2017.8.11.0006 REQUERENTE: GRACA SANDRA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito com pedido de danos morais e 

tutela de urgência proposta por Graças Sandra Santos em face de Banco 

Bradesco S.A, a fim de que seja efetuada a exclusão do nome do 

Requerente dos órgãos de restrição ao crédito. Em síntese, o Requerente 

alega que foi surpreendido com o seu nome negativado por uma suposta 

dívida junto à Reclamada. Ocorre que o Requerente jamais manteve 

qualquer vínculo com a Requerida que pudesse ensejar tal ato, razão pela 

qual recorre ao judiciário. É o relatório. Decido. A concessão de tutela 

específica, conforme preceitua os artigo 300 c/c 497 do Código de 

Processo Civil, é perfeitamente possível, desde que seja demonstrada 

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

processo, com escopo de assegurar a obtenção de tutela pelo resultado 

prático equivalente. Após detida análise da inicial e seus documentos, não 

vislumbro presente um dos seus requisitos autorizadores, senão o 

principal, qual seja, perigo de dano, do qual decorre o risco ao resultado 

útil do processo (CPC, art. 300), tendo em vista que há outra inscrição do 

nome do Requerente nos cadastros de restrição ao crédito, anterior à 

discutida na presente lide e de empresas distintas. Desse modo, revendo 

entendimento anterior, indefiro o pedido liminar de retirada do nome da 

parte autora dos cadastros de restrição ao crédito, por entender que a 

retirada da anotação do débito mencionado na exordial não irá modificar o 

status do nome do Requerente naquele órgão diante das diversas 

anotações existentes. Assim, nos termos do dispositivo legal retro 

apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor 

do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte 

Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 
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Juíza de Direito Assinado eletronicamente por: JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 8827749 17071321244675800000008737163

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006810-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ- UNOPAR, (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE PROMOVENTE DO DESPACHO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011570-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/02/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012510-59.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DIBENS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO OAB - MT0011366A (ADVOGADO)

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE PROMOVENTE DO DESPACHO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005947-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/02/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005437-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDO MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Processo: 1005437-14.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. O autor 

peticionou, requerendo a desistência do feito. POSTO ISSO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: Extinguir o feito sem resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 485, VIII do CPC; Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença publicada 

eletronicamente. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005966-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOLISBERTO LANA E SILVA (REQUERIDO)

 

POR DETERMINAÇÃO VERBAL SUPERIOR, INTIMO O RECLAMANTE PARA 

EM 5 DIAS EMENDAR À INICIAL, JUNTANDO RG, CPF E COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA LEGÍTIMO E ATUALIZADO DO RECLAMANTE, SOB PENA DE 

CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JÁ DESIGNADA, 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011267-07.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE PROMOVENTE DO DESPACHO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005967-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RHENNO DA SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/02/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8014150-97.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO FERREIRA DINIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT0015020A-B 

(ADVOGADO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8014150-97.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO FERREIRA DINIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT0015020A-B 

(ADVOGADO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

reclamado em 5 dias indicar os dados bancários, com cpf ou cnpj do titular 

da conta, para expedição do alvará judiciaç

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005968-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA ZUMBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/02/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL MARIA DA VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/06/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1000091-48.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ISABEL MARIA DA 

VEIGA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Em síntese, a 

Requerente alega ser funcionária pública estadual, recebendo seus 

proventos em conta salário vinculada ao Banco do Brasil, existindo 

contrato de portabilidade do mesmo para conta corrente que mantém na 

Caixa Econômica Federal. Aduz ainda que, no presente mês de janeiro o 

banco ora Requerido, sem autorização da parte autora, reteve 

integralmente o salário da Requerente, no valor de R$ 10.349,90 (dez mil 

trezentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), descumprindo o 

contrato de portabilidade ilegalmente. A título de liminar o Requerente pede 

que seja determinado ao Requerido que restitua imediatamente a 

integralidade do salário retido, devendo este ser transferido para a conta 

corrente de titularidade da Requerente na Caixa Econômica Federal, 

agencia n. 3290, conta corrente n. 20.353-4, operação n. 001, sob pena 

de multa, e ainda, que valores futuros não venham a ser bloqueados 

indevidamente na conta salário da Requerente, fora do pactuado em 

acordo. No mérito, requer a confirmação da liminar, bem como a 

condenação do Requerido ao pagamento de indenização a título de dano 

moral. É o necessário. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Pois bem. 

Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do 

Código de Processo Civil. Versam os autos sobre o pedido liminar de 

obrigação de fazer consistente na imediata restituição da quantia debitada 

da conta salário da Requerente, no valor de R$ 10.349,90 (dez mil 

trezentos e quarenta e nove reais e noventa centavos). Para tanto, exige 

a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida 

de urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da liminar. Dos autos, 

há documentos indicadores da verossimilhança das alegações da 

Requerente, especialmente no que diz respeito a retenção do valor integral 

do salário da Requerente sem sua autorização, demonstrando assim a 

ilegalidade do ato por parte do Requerido e a vulnerabilidade do direito a 

sua verba de natureza alimentar. Assim, diante dos fatos narrados e 

documentos que acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar 

e medidas necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: RECEBER A PEÇA INICIAL eis 

que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; DEFERIR A TUTELA 

ANTECIPADA para determinar ao Requerido que efetue, no prazo de 24 

(vinte e quatro horas), a restituição do valor de R$ 10.349,90 (dez mil 

trezentos e quarenta e nove reais e noventa centavos) à Requerente, 

devendo referidos valor ser transferido para conta corrente n. 20.353-4, 

agência n. 3290, operação n. 001, Caixa Econômica Federal, de 

titularidade da Requerente. E ainda, determino ao Requerido que se 

abstenha de bloquear futuros valores na conta salário da Requerente, 

além do que for previamente acordo entre as partes. O não cumprimento 

do item “B” acarretará multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o 

limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. Intimem-se a parte Requerente, com as 

advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

substituição legal Assinado eletronicamente por: JOSEANE CARLA 

R I B E I R O  V I A N A  Q U I N T O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 11367766 18011715523304300000011196469

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011015-09.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DE ARRUDA CASTRILLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORREA CENTER MOTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE PROMOVENTE DO DESPACHO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010946-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM POQUIVIQUI PEDRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO AS PARTES,AMBAS RECORRIDAS,PARA APRESENTAREM 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005962-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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GILAINE CAMPOS DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

08/02/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011460-56.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAQUIM DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR EM 05 DIAS SOBRE A 

CERTIDÃO DE ID (11381665) E AINDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL EM RELAÇÃO AO RECURSO DA 

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010881-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIDE FIGUEIREDO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO AS PARTES, AMBAS RECORRIDAS, PARA APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL MARIA DA VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/06/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1000091-48.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ISABEL MARIA DA 

VEIGA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Em síntese, a 

Requerente alega ser funcionária pública estadual, recebendo seus 

proventos em conta salário vinculada ao Banco do Brasil, existindo 

contrato de portabilidade do mesmo para conta corrente que mantém na 

Caixa Econômica Federal. Aduz ainda que, no presente mês de janeiro o 

banco ora Requerido, sem autorização da parte autora, reteve 

integralmente o salário da Requerente, no valor de R$ 10.349,90 (dez mil 

trezentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), descumprindo o 

contrato de portabilidade ilegalmente. A título de liminar o Requerente pede 

que seja determinado ao Requerido que restitua imediatamente a 

integralidade do salário retido, devendo este ser transferido para a conta 

corrente de titularidade da Requerente na Caixa Econômica Federal, 

agencia n. 3290, conta corrente n. 20.353-4, operação n. 001, sob pena 

de multa, e ainda, que valores futuros não venham a ser bloqueados 

indevidamente na conta salário da Requerente, fora do pactuado em 

acordo. No mérito, requer a confirmação da liminar, bem como a 

condenação do Requerido ao pagamento de indenização a título de dano 

moral. É o necessário. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Pois bem. 

Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do 

Código de Processo Civil. Versam os autos sobre o pedido liminar de 

obrigação de fazer consistente na imediata restituição da quantia debitada 

da conta salário da Requerente, no valor de R$ 10.349,90 (dez mil 

trezentos e quarenta e nove reais e noventa centavos). Para tanto, exige 

a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida 

de urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da liminar. Dos autos, 

há documentos indicadores da verossimilhança das alegações da 

Requerente, especialmente no que diz respeito a retenção do valor integral 

do salário da Requerente sem sua autorização, demonstrando assim a 

ilegalidade do ato por parte do Requerido e a vulnerabilidade do direito a 

sua verba de natureza alimentar. Assim, diante dos fatos narrados e 

documentos que acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar 

e medidas necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: RECEBER A PEÇA INICIAL eis 

que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; DEFERIR A TUTELA 

ANTECIPADA para determinar ao Requerido que efetue, no prazo de 24 

(vinte e quatro horas), a restituição do valor de R$ 10.349,90 (dez mil 

trezentos e quarenta e nove reais e noventa centavos) à Requerente, 

devendo referidos valor ser transferido para conta corrente n. 20.353-4, 

agência n. 3290, operação n. 001, Caixa Econômica Federal, de 

titularidade da Requerente. E ainda, determino ao Requerido que se 

abstenha de bloquear futuros valores na conta salário da Requerente, 

além do que for previamente acordo entre as partes. O não cumprimento 

do item “B” acarretará multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o 

limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. Intimem-se a parte Requerente, com as 

advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

substituição legal Assinado eletronicamente por: JOSEANE CARLA 

R I B E I R O  V I A N A  Q U I N T O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 11367766 18011715523304300000011196469

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007006-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICHELLE CUSTODIO GONCALVES DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)
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INTIMO O ADVOGADO DA PARTE PROMOVENTE DO DESPACHO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011228-10.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA APARECIDA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE PROMOVENTE DO DESPACHO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002826-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE CRISTINA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(9801363), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001704-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FERREIRA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLYVERSON DA SILVA SOUZA OAB - GO42105 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/06/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1001704-40.2017.8.11.0006 AUTOR: JORGE FERREIRA 

BARBOSA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

TUTELA ANTECIPADA proposta por JORGE FERREIRA BARBOSA em face 

da Requerida TELEFÔNICA BRASIL S.A. É o necessário. Os fatos 

narrados na inicial, bem como os documentos a ela acostados permitem, 

nesta fase inicial, a conclusão da existência de elementos que evidenciam 

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

processo, além do que, as cobranças acima mencionados, sem motivo 

justificado evidencia o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora” a justificar 

a concessão de antecipação de tutela liminarmente. Por outro lado, 

também não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado 

o perigo da irreversibilidade, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a 

tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada, surgindo novos 

fatos que assim autorizem. Assim entendendo, DEFIRO PARCIALMENTE O 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA feito pela reclamante e determino a 

expedição de mandado à reclamada determinando que cesse as 

cobranças referente ao plano de seguro de vida no valor de R$ 20,00 

(vinte reais), que se abstenha de interromper os serviços do terminal do 

autor e que se abstenha de inscrever o nome do Reclamante nos órgãos 

de proteção ao credito, referentes ao terminal telefônico celular nº (65) 

99613-3713, de propriedade do Reclamante, até decisão ulterior, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidência de multa no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais) por fatura que permanecer a cobrança, com 

incidência a partir do 2º dia útil contados da intimação desta decisão, até o 

teto máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Anoto, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte 

Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito Assinado eletronicamente por: HANAE YAMAMURA DE 

O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 6846935 17052317045489300000006775476

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007001-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S.S.N.D. PERSONAL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA OAB - MT0015935A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOPES & TEODORO VIEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/05/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004349-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY CARVALHO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAR AS PARTES DA R. SENTENÇA DO ID 11276131

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012761-43.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)

JANAINA KELLY DA SILVA OAB - MT0013103A (ADVOGADO)

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE PROMOVENTE DA DECISÃO DO ID 

2670817

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012695-24.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIS DIAS PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT0012953A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA DO ID 7992935

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012695-24.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIS DIAS PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT0012953A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES RECLAMADAS DOS ID 9484541 E 

9583934

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-77.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID ( 4582770) que 

segue abaixo transcrita, ficando ciente que, caso queira, poderá propor 

recurso no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação: Processo: 

8010066-77.2015.8.11.0006 Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c de Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela Antecipada proposta por MANOEL 

RODRIGUES DA SILVA em desfavor de OI S.A, alegando que, embora não 

tenha contratado com a Requerida, teve seu nome indevidamente 

negativado. Diante das provas documentais e, sobretudo, das afirmações 

das partes constantes dos autos, passo ao julgamento do processo. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. REJEITO a preliminar de 

litispendência e conexão por se tratarem de contratos distintos. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a legitimidade da cobrança, o que não o fez, 

pois, em que pese suas alegações, não comprovou que o autor tenha 

utilizado seus serviços e/ou o contratado, portanto, o débito do autor não 

foi comprovado. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há que se falar em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” È 

certo que a parte autora possui outra negativação preexistente. Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para 

o fim de tão-somente declarar a inexistência de débito da parte autora com 

a parte ré referente a dívida em litígio. Ante os indícios de adulteração do 

comprovante de endereço apontado pelo Requerido, defiro o pleito para 

que remeta-se cópia dos autos ao Ministério Público para as providências 

cabíveis. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 40, da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

Assinado eletronicamente por: HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 4582770 17020117103695000000004546826

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-77.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8010066-77.2015.8.11.0006 REQUERENTE: MANOEL RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Diante da certidão retro encartada, 

com base no disposto no § 1º, do art. 42, da LJE, DECLARO DESERTO o 

recurso juntado no ID n. 6125025, negando-lhe seguimento. Certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença. Nada sendo requerido, encaminhem-se 

os autos para o arquivo. Intime-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002505-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 17/07/2017 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002505-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA DO ID 9448554

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010048-90.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FERREIRA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DANTAS SOUZA OAB - MT0016143A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMMERCE COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME (EXECUTADO)

BUSCAPE COMPANY INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-55.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA LUIZA DE MATOS PALMIERE OAB - MT0012053A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010072-55.2013.8.11.0006 REQUERENTE: JOSE GONCALO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, 

etc. Intime-se a parte autora para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dia, 

sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Às providências. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011184-25.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA RAPHAELY TRINDADE DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do saldo remanescente atualizado, conforme petição dos IDS 

11364665, 11364674 e 11364701, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 

10% (dez pontos percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004943-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RUFINO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1004943-52.2017.8.11.0006 REQUERENTE: RAFAEL RUFINO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: MOTOROLA INDUSTRIA LTDA, VIA VAREJO 

S/A Vistos, etc. HOMOLOGO por sentença para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos o acordo havido entre as partes no PROCON desta 

Comarca, e, com supedâneo no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, 

julgo EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se 

imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais anotações 

necessárias. Sentença publicada eletronicamente. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004667-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO FERNANDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 08/02/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005975-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON VINICIUS SURUBI VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 08/02/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1005975-92.2017.8.11.0006 REQUERENTE: PETERSON VINICIUS 

SURUBI VASCONCELOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, 

etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de 

danos morais e tutela de urgência proposta por Peterson Vinicius Surubi 

Vasconcelos em face de Telefônica Brasil S/A, a fim de que seja efetuada 

a exclusão do nome do Requerente dos órgãos de restrição ao crédito. Em 

síntese, o Requerente alega que foi surpreendido com o seu nome 

negativado por uma suposta dívida junto à Reclamada. Ocorre que o 

Requerente jamais manteve qualquer vínculo com a Requerida que 

pudesse ensejar tal ato, razão pela qual recorre ao judiciário. É o relatório. 

Decido. A concessão de tutela específica, conforme preceitua os artigo 

300 c/c 497 do Código de Processo Civil, é perfeitamente possível, desde 

que seja demonstrada probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, com escopo de assegurar a obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente. Após detida análise da inicial e 

seus documentos, não vislumbro presente um dos seus requisitos 

autorizadores, senão o principal, qual seja, perigo de dano, do qual 

decorre o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), tendo em 

vista que há outra inscrição do nome do Requerente nos cadastros de 

restrição ao crédito, anterior à discutida na presente lide e de empresas 

distintas. Desse modo, revendo entendimento anterior, indefiro o pedido 

liminar de retirada do nome da parte autora dos cadastros de restrição ao 

crédito, por entender que a retirada da anotação do débito mencionado na 

exordial não irá modificar o status do nome do Requerente naquele órgão 

diante das diversas anotações existentes. Assim, nos termos do 

dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o 

ônus da prova em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar 

prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da 

direito do mesmo, nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a 

parte promovida, nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a 

realização da audiência de tentativa de conciliação já designada nos 

autos. Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 
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da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito Assinado eletronicamente por: 

H A N A E  Y A M A M U R A  D E  O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 10104782 17100317113651500000009978942

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005978-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA 73101680115 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 08/02/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005979-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA GARCIA DE OLIVIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 08/02/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1005979-32.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MIGUELINA GARCIA 

DE OLIVIEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de danos 

morais e tutela de urgência proposta por Miguelina Garcia de Oliveira em 

face de Telefônica Brasil S/A, a fim de que seja efetuada a exclusão do 

nome do Requerente dos órgãos de restrição ao crédito. Em síntese, o 

Requerente alega que foi surpreendido com o seu nome negativado por 

uma suposta dívida junto à Reclamada. Ocorre que o Requerente jamais 

manteve qualquer vínculo com a Requerida que pudesse ensejar tal ato, 

razão pela qual recorre ao judiciário. É o relatório. Decido. A concessão de 

tutela específica, conforme preceitua os artigo 300 c/c 497 do Código de 

Processo Civil, é perfeitamente possível, desde que seja demonstrada 

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

processo, com escopo de assegurar a obtenção de tutela pelo resultado 

prático equivalente. Após detida análise da inicial e seus documentos, não 

vislumbro presente um dos seus requisitos autorizadores, senão o 

principal, qual seja, perigo de dano, do qual decorre o risco ao resultado 

útil do processo (CPC, art. 300), tendo em vista que há outra inscrição do 

nome do Requerente nos cadastros de restrição ao crédito, anterior à 

discutida na presente lide e de empresas distintas. Desse modo, revendo 

entendimento anterior, indefiro o pedido liminar de retirada do nome da 

parte autora dos cadastros de restrição ao crédito, por entender que a 

retirada da anotação do débito mencionado na exordial não irá modificar o 

status do nome do Requerente naquele órgão diante das diversas 

anotações existentes. Assim, nos termos do dispositivo legal retro 

apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor 

do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte 

Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito Assinado eletronicamente por: HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 10105011 17100317111857000000009979162

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010662-61.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE OLIVEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002649-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRENICE BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

RECLAMANTE EM 5 DIAS INDICAR OS DADOS BANCÁRIOS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005984-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA F. DA SILVA BUFFET - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 08/02/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005985-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE GOMES PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 08/02/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010915-88.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE SOUZA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO DESPACHO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005334-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SYRLEI CLAUDIA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 08/02/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011683-72.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005564-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA OAB - MT0006701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRBS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 08/02/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005213-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ANTONIO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 08/02/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012270-94.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO EDINEI PIRES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE PROMOVENTE DO DESPACHO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011906-25.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR os advogados das partes para CIÊNCIA da sentença exarada nos 

autos (ID-5501557).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011906-25.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE PROMOVENTE DO DESPACHO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003825-75.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ATILA BRAZ PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 08/02/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002930-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA GOMES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 08/02/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012813-97.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE MONTEIRO LEITE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005077-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ANDRADE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 08/02/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005219-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO MOTORI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 08/02/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012127-08.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIENE DO COUTO ORTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE PROMOVENTE DO DESPACHO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005261-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA REGINA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 08/02/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010507-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DELUQUE GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005288-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA VIEIRA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 08/02/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001840-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE ARRUDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DUQUE COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO OAB - SP0128462A (ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005995-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MARCOS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 08/02/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001373-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GRAZIELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:
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JOAO NILO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005204-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA THAYLLE CRISTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 08/02/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010538-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO CARLOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE PROMOVENTE DOS DOCUMENTOS 

LANÇADOS NOS ID 11025242 E 11025234

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011468-33.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CUNHA ESPINDOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001364-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI PEREIRA CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOSE CUSTODIO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010941-81.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO RAMOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT0011854A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

FAGUNDES PEREIRA DA SILVA & FAGUNDES PEREIRA DA SILVA LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010403-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE VIEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO)

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012468-34.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO NUNES LARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMP TOSHIBA (REQUERIDO)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010568-16.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAUDELINA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO OAB - MT0017925A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010634-93.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDA GRILLO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 855 de 1523



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010401-67.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO SANTOS DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA LUIZA DE MATOS PALMIERE OAB - MT0012053A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004370-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CAMPOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011163-49.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BOSELLI LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ETELESP REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI (REQUERIDO)

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO)

GIANCARLO SANTOS OAB - MT0010799A (ADVOGADO)

CAMILA REGINA SANTOS OAB - MT11040/O (ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001860-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN TATIANA ALCANTARA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001239-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DA CRUZ VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA ID 10755150

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002859-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA SEGUNDO LEME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011992-93.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DA PARTE PROMOVENTE DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS NOS ID 10790203 E 10790202

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001574-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON DE ASSIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012706-53.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEM SOARES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0011655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIZABETE RAMBO KOCHHANN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004210-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE FIGUEIREDO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012218-98.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MIRANDA SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)
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FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8012218-98.2015.8.11.0006 REQUERENTE: CRISTIANE MIRANDA SOARES 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Para a análise do pedido 

de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá a recorrente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência 

atualizado ou outro documento que comprove que o recolhimento do 

preparo prejudicará seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que 

a gratuidade de justiça é automática somente em primeira instancia. 

Intime-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010312-73.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEI CEBALHO BARONCIELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010312-73.2015.8.11.0006 REQUERENTE: RODNEI CEBALHO 

BARONCIELO REQUERIDO: LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES 

DE CREDITO LTDA. Vistos, etc. Para a análise do pedido de Justiça 

Gratuita formulado pelo recorrente, deverá a recorrente, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência atualizado ou 

outro documento que comprove que o recolhimento do preparo prejudicará 

seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que a gratuidade de 

justiça é automática somente em primeira instancia. Intime-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAR O RECLAMANTE DO DESPACHO RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004210-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE FIGUEIREDO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003358-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERSEN ANTONIO DAS NEVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003678-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MANOEL DE ORLANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002892-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE ARRUDA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003218-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA COSTA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003438-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JASIEL DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003678-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MANOEL DE ORLANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003998-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE FATIMA CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010457-37.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ONIVALDO CORNELIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES E VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010284-08.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE PROMOVENTE DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS NOS ID 10772424 E 10772434

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010750-02.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SEBASTIAO DE ALMEIDA JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES DO RECURSO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012879-77.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE SANTIAGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA DO ID 5857708

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012879-77.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE SANTIAGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010251-52.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM HELIO DA SILVA LARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010776-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010522-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILES CAMPOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)
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INTIMO A PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO LEGAL.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007749-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE PALMIRO DA SILVA E LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A (ADVOGADO)

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANDO CARDOSO (REQUERIDO)

AMARO TELES DE MOURA (REQUERIDO)

7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1007749-60.2017.8.11.0006 REQUERENTE: VICENTE PALMIRO DA SILVA 

E LIMA REQUERIDO: 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI, ERNANDO 

CARDOSO, AMARO TELES DE MOURA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS 

MORAIS ajuizada por VICENTE PALMIRO DA SILVA e LIMA em face de 

7STE AGROINDUSTRIAL EIRELI e OUTROS. Em síntese, narra a inicial que 

a autora que nunca manteve relação jurídica com os Requeridos pugna 

pela concessão de tutela de urgência para compelir a Empresa Ré retirar e 

se abster de enviar o nome do Reclamante para as instituições protetoras 

de crédito, órgãos cadastrais de inadimplentes, Tabelionatos de Títulos, 

Notas e Protestos. Por tratar-se de declaração de inexistência, 

concomitante a impossibilidade da apresentação da prova negativa, 

inexistem elementos para que este juízo possa sopesar a verossimilhança 

do alegado. Por outro lado, não se pode olvidar que a efetivação de 

protesto e a anotação em órgãos de proteção ao crédito é por demais 

gravosas, pois inibe o acesso do consumidor a créditos para consumo. 

Por reconhecer a gravidade da medida, mas não havendo como apurar no 

momento a legitimidade da anotação, entendo que alguma medida 

cautelatória deve ser levada à cabo, para prevenir a parte autora de 

amargar transtornos ilegítimos, caso ao final do processo seja constatada 

a procedência de seus argumentos. Por certo, tão somente após a 

formação do contraditório e produção de outras provas, caso necessário, 

é que poderá a relação contratual – caso tenha existido - ser aclarada e 

este Juízo proferir uma decisão acerca do pedido, estribando-se em 

maiores elementos e argumentos. Para tanto, o código de processo civil 

prevê a possibilidade da concessão da tutela de urgência para o fim de 

salvaguardar o direito almejado do perecimento ou de maiores prejuízos o 

autor, caso este seja tenha que aguardar o término da demanda para a 

efetivação de sua pretensão. O fato é que estando a pretensão da autora 

calcada em fato negativo, inviável se mostra a exigência de produção de 

prova pré-constituída à respeito. E sendo impossível a produção 

probatória de fato negativo , mas de outro lado, sendo por demais gravosa 

a restrição de crédito em nome da autora, pois inviabiliza o seu acesso a 

créditos no mercado, é de deferir a tutela de urgência. Ademais, é 

desnecessárias maiores considerações para atestar os efeitos nefastos 

de uma protesto e negativação. Assim sendo, hei por bem amparar-se no 

poder geral de cautela, para determinar a sustação dos efeitos do 

protesto e a baixa de qualquer restrição cadastral nos órgãos de proteção 

ao crédito. No entanto, levando em consideração que o autor carece de 

provas pré-constituídas, e primando pela segurança jurídica e garantia da 

reversibilidade da determinação judicial, o comando aqui determinado 

estará condicionado ao oferecimento de caução correspondente a dívida 

em discussão e descrita na petição inicial. No mais, por considerar que a 

ação está calcada no pedido de declaração de inexistência da dívida, e 

que não é dado ao demandante o ônus de provar fato negativo, 

somando-se a circunstância de que o réu está em condição mais 

favorável para a demonstração dos fatos, notadamente sob a ótica 

operacional, já que certamente possui banco de dados que bem expressa 

todas as relações contratuais estabelecidas com seus clientes, hei por 

bem determinar a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Ante o exposto, nos 

termos do art. 297 do NCPC, e considerando o decurso do prazo para 

pagamento do documento de id. Num. 11129916 - Pág. 8, DETERMINO a 

sustação dos efeitos do protesto do título objeto do protocolo nº 196051, 

data da apresentação 30/11/2017, número do título nº 3715-1, 

apresentante Banco do Brasil S/A, Sacador 7Sete Agroindustrial Eireli, no 

valor de R$ 7.112,98 reais, assim como suspensão da anotação nos 

registros do Serasa/SPC. Concedo ainda a tutela para compelir os 

Requeridos abstiverem de efetivar qualquer anotação nos órgãos de 

proteção ao crédito ou medida de protesto relativo às notas fiscais 

descritas na exordial, sob pena da incidência de multa diária que arbitro 

em R$ 1.000,00 (um mil) reais. Da mesma forma, fica DEFERIDA a 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA pelas razões acima delineadas. O 

cumprimento da presente fica condicionado ao oferecimento de caução. 

Sendo oferecida a caução, cumpra-se a presente decisão, servindo um 

cópia do MANDADO DE SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO e 

OFÍCIO. No mais, designe audiência de tentativa de conciliação, com a 

citação e intimação dos Requeridos para comparecimento, com às 

advertências legais. Expeça-se o necessário. Caceres, 19 de dezembro 

de 2017. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011516-55.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALENKA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8011516-55.2015.8.11.0006 REQUERENTE: ALENKA DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Em decisão proferida na data de 

21/06/2016 pelo Excelentíssimo Juiz Fernando Cesar Ferreira Viana, da 7ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de nº 

0203711-65.2016.819.0001, que determinou a suspensão das ações e 

execuções contra a requerida pelo prazo de 180 dias. A referida decisão 

foi prorrogada na data de 15/052017, por igual prazo. Assim, SUSPENDO o 

andamento processual do presente feito até o decorrer do prazo 

determinado. Importa dizer que a decisão objetiva evitar que ocorram 

novas constrições judiciais, não havendo restrição às constrições que já 

tenham ocorrido, afastando a incidência de suspensão em ações em que 

foi realizada a penhora em data anterior a da decisão ou pagamento 

espontâneo. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010530-04.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEIA CRUZ DE LAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8010530-04.2015.8.11.0006 REQUERENTE: SIDINEIA CRUZ DE LAIA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Em decisão proferida na data de 

21/06/2016 pelo Excelentíssimo Juiz Fernando Cesar Ferreira Viana, da 7ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de nº 
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0203711-65.2016.819.0001, que determinou a suspensão das ações e 

execuções contra a requerida pelo prazo de 180 dias. A referida decisão 

foi prorrogada na data de 15/052017, por igual prazo. Assim, SUSPENDO o 

andamento processual do presente feito até o decorrer do prazo 

determinado. Importa dizer que a decisão objetiva evitar que ocorram 

novas constrições judiciais, não havendo restrição às constrições que já 

tenham ocorrido, afastando a incidência de suspensão em ações em que 

foi realizada a penhora em data anterior a da decisão ou pagamento 

espontâneo. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010601-06.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDA LUCIANA PIRES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8010601-06.2015.8.11.0006 REQUERENTE: CREUDA LUCIANA PIRES DE 

CAMPOS REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Em decisão proferida na data de 

21/06/2016 pelo Excelentíssimo Juiz Fernando Cesar Ferreira Viana, da 7ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de nº 

0203711-65.2016.819.0001, que determinou a suspensão das ações e 

execuções contra a requerida pelo prazo de 180 dias. A referida decisão 

foi prorrogada na data de 15/052017, por igual prazo. Assim, SUSPENDO o 

andamento processual do presente feito até o decorrer do prazo 

determinado. Importa dizer que a decisão objetiva evitar que ocorram 

novas constrições judiciais, não havendo restrição às constrições que já 

tenham ocorrido, afastando a incidência de suspensão em ações em que 

foi realizada a penhora em data anterior a da decisão ou pagamento 

espontâneo. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011044-54.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8011044-54.2015.8.11.0006 REQUERENTE: ELIANE ARRUDA DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Em decisão proferida na data de 

21/06/2016 pelo Excelentíssimo Juiz Fernando Cesar Ferreira Viana, da 7ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de nº 

0203711-65.2016.819.0001, que determinou a suspensão das ações e 

execuções contra a requerida pelo prazo de 180 dias. A referida decisão 

foi prorrogada na data de 15/052017, por igual prazo. Assim, SUSPENDO o 

andamento processual do presente feito até o decorrer do prazo 

determinado. Importa dizer que a decisão objetiva evitar que ocorram 

novas constrições judiciais, não havendo restrição às constrições que já 

tenham ocorrido, afastando a incidência de suspensão em ações em que 

foi realizada a penhora em data anterior a da decisão ou pagamento 

espontâneo. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011093-95.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JESSICA FERNANDA CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8011093-95.2015.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA JESSICA FERNANDA 

CAMPOS DA SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Em decisão proferida 

na data de 21/06/2016 pelo Excelentíssimo Juiz Fernando Cesar Ferreira 

Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de nº 

0203711-65.2016.819.0001, que determinou a suspensão das ações e 

execuções contra a requerida pelo prazo de 180 dias. A referida decisão 

foi prorrogada na data de 15/052017, por igual prazo. Assim, SUSPENDO o 

andamento processual do presente feito até o decorrer do prazo 

determinado. Importa dizer que a decisão objetiva evitar que ocorram 

novas constrições judiciais, não havendo restrição às constrições que já 

tenham ocorrido, afastando a incidência de suspensão em ações em que 

foi realizada a penhora em data anterior a da decisão ou pagamento 

espontâneo. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010299-74.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEIDE CEBALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8010299-74.2015.8.11.0006 REQUERENTE: ELIZEIDE CEBALHO DE SOUZA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Em decisão proferida na data de 

21/06/2016 pelo Excelentíssimo Juiz Fernando Cesar Ferreira Viana, da 7ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de nº 

0203711-65.2016.819.0001, que determinou a suspensão das ações e 

execuções contra a requerida pelo prazo de 180 dias. A referida decisão 

foi prorrogada na data de 15/052017, por igual prazo. Assim, SUSPENDO o 

andamento processual do presente feito até o decorrer do prazo 

determinado. Importa dizer que a decisão objetiva evitar que ocorram 

novas constrições judiciais, não havendo restrição às constrições que já 

tenham ocorrido, afastando a incidência de suspensão em ações em que 

foi realizada a penhora em data anterior a da decisão ou pagamento 

espontâneo. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011592-84.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVA PEREIRA DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8011592-84.2012.8.11.0006 REQUERENTE: EVA PEREIRA DOS SANTOS 

SOUZA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Em decisão proferida na data de 

21/06/2016 pelo Excelentíssimo Juiz Fernando Cesar Ferreira Viana, da 7ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de nº 

0203711-65.2016.819.0001, que determinou a suspensão das ações e 

execuções contra a requerida pelo prazo de 180 dias. A referida decisão 

foi prorrogada na data de 15/052017, por igual prazo. Assim, SUSPENDO o 

andamento processual do presente feito até o decorrer do prazo 

determinado. Importa dizer que a decisão objetiva evitar que ocorram 

novas constrições judiciais, não havendo restrição às constrições que já 

tenham ocorrido, afastando a incidência de suspensão em ações em que 

foi realizada a penhora em data anterior a da decisão ou pagamento 

espontâneo. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011937-16.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HERCILHO PEREIRA PRESTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8011937-16.2013.8.11.0006 REQUERENTE: HERCILHO PEREIRA PRESTES 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Em decisão proferida na data de 

21/06/2016 pelo Excelentíssimo Juiz Fernando Cesar Ferreira Viana, da 7ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de nº 

0203711-65.2016.819.0001, que determinou a suspensão das ações e 

execuções contra a requerida pelo prazo de 180 dias. A referida decisão 

foi prorrogada na data de 15/052017, por igual prazo. Assim, SUSPENDO o 

andamento processual do presente feito até o decorrer do prazo 

determinado. Importa dizer que a decisão objetiva evitar que ocorram 

novas constrições judiciais, não havendo restrição às constrições que já 

tenham ocorrido, afastando a incidência de suspensão em ações em que 

foi realizada a penhora em data anterior a da decisão ou pagamento 

espontâneo. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010726-08.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON APARECIDO MARIANO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT0010705A (ADVOGADO)

SABRINA ORTEGA DA SILVA OAB - MT0016167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8010726-08.2014.8.11.0006 REQUERENTE: WILSON APARECIDO 

MARIANO DO PRADO REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Em decisão 

proferida na data de 21/06/2016 pelo Excelentíssimo Juiz Fernando Cesar 

Ferreira Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de 

nº 0203711-65.2016.819.0001, que determinou a suspensão das ações e 

execuções contra a requerida pelo prazo de 180 dias. A referida decisão 

foi prorrogada na data de 15/052017, por igual prazo. Assim, SUSPENDO o 

andamento processual do presente feito até o decorrer do prazo 

determinado. Importa dizer que a decisão objetiva evitar que ocorram 

novas constrições judiciais, não havendo restrição às constrições que já 

tenham ocorrido, afastando a incidência de suspensão em ações em que 

foi realizada a penhora em data anterior a da decisão ou pagamento 

espontâneo. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011039-66.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANTONIO DINIZ VIDAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8011039-66.2014.8.11.0006 EXEQUENTE: FERNANDO ANTONIO DINIZ 

VIDAL EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. Em decisão proferida na data de 

21/06/2016 pelo Excelentíssimo Juiz Fernando Cesar Ferreira Viana, da 7ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de nº 

0203711-65.2016.819.0001, que determinou a suspensão das ações e 

execuções contra a requerida pelo prazo de 180 dias. A referida decisão 

foi prorrogada na data de 15/052017, por igual prazo. Assim, SUSPENDO o 

andamento processual do presente feito até o decorrer do prazo 

determinado. Importa dizer que a decisão objetiva evitar que ocorram 

novas constrições judiciais, não havendo restrição às constrições que já 

tenham ocorrido, afastando a incidência de suspensão em ações em que 

foi realizada a penhora em data anterior a da decisão ou pagamento 

espontâneo. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010777-19.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALFO PEREIRA CAIXETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8010777-19.2014.8.11.0006 REQUERENTE: ALFO PEREIRA CAIXETA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Em decisão proferida na data de 

21/06/2016 pelo Excelentíssimo Juiz Fernando Cesar Ferreira Viana, da 7ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de nº 

0203711-65.2016.819.0001, que determinou a suspensão das ações e 

execuções contra a requerida pelo prazo de 180 dias. A referida decisão 

foi prorrogada na data de 15/052017, por igual prazo. Assim, SUSPENDO o 

andamento processual do presente feito até o decorrer do prazo 

determinado. Importa dizer que a decisão objetiva evitar que ocorram 

novas constrições judiciais, não havendo restrição às constrições que já 

tenham ocorrido, afastando a incidência de suspensão em ações em que 

foi realizada a penhora em data anterior a da decisão ou pagamento 

espontâneo. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010737-37.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8010737-37.2014.8.11.0006 REQUERENTE: EDILSON RIBEIRO DE SOUZA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Em decisão proferida na data de 

21/06/2016 pelo Excelentíssimo Juiz Fernando Cesar Ferreira Viana, da 7ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de nº 

0203711-65.2016.819.0001, que determinou a suspensão das ações e 

execuções contra a requerida pelo prazo de 180 dias. A referida decisão 

foi prorrogada na data de 15/052017, por igual prazo. Assim, SUSPENDO o 

andamento processual do presente feito até o decorrer do prazo 

determinado. Importa dizer que a decisão objetiva evitar que ocorram 

novas constrições judiciais, não havendo restrição às constrições que já 

tenham ocorrido, afastando a incidência de suspensão em ações em que 

foi realizada a penhora em data anterior a da decisão ou pagamento 

espontâneo. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010907-09.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE AUGUSTO DE MOURA 03473267147 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8010907-09.2014.8.11.0006 EXEQUENTE: ANDRE AUGUSTO DE MOURA 

03473267147 EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. Em decisão proferida na 

data de 21/06/2016 pelo Excelentíssimo Juiz Fernando Cesar Ferreira 

Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de nº 

0203711-65.2016.819.0001, que determinou a suspensão das ações e 

execuções contra a requerida pelo prazo de 180 dias. A referida decisão 

foi prorrogada na data de 15/052017, por igual prazo. Assim, SUSPENDO o 

andamento processual do presente feito até o decorrer do prazo 

determinado. Importa dizer que a decisão objetiva evitar que ocorram 

novas constrições judiciais, não havendo restrição às constrições que já 

tenham ocorrido, afastando a incidência de suspensão em ações em que 

foi realizada a penhora em data anterior a da decisão ou pagamento 

espontâneo. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010980-78.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MIRANDA TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL GOMES DE FREITAS OAB - MT18613/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8010980-78.2014.8.11.0006 EXEQUENTE: RODRIGO MIRANDA TEIXEIRA 

EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. Em decisão proferida na data de 

21/06/2016 pelo Excelentíssimo Juiz Fernando Cesar Ferreira Viana, da 7ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de nº 

0203711-65.2016.819.0001, que determinou a suspensão das ações e 

execuções contra a requerida pelo prazo de 180 dias. A referida decisão 

foi prorrogada na data de 15/052017, por igual prazo. Assim, SUSPENDO o 

andamento processual do presente feito até o decorrer do prazo 

determinado. Importa dizer que a decisão objetiva evitar que ocorram 

novas constrições judiciais, não havendo restrição às constrições que já 

tenham ocorrido, afastando a incidência de suspensão em ações em que 

foi realizada a penhora em data anterior a da decisão ou pagamento 

espontâneo. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011058-72.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMILSON CARLOS DA PENHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT0008969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8011058-72.2014.8.11.0006 EXEQUENTE: ADIMILSON CARLOS DA PENHA 

EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. Em decisão proferida na data de 

21/06/2016 pelo Excelentíssimo Juiz Fernando Cesar Ferreira Viana, da 7ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de nº 

0203711-65.2016.819.0001, que determinou a suspensão das ações e 

execuções contra a requerida pelo prazo de 180 dias. A referida decisão 

foi prorrogada na data de 15/052017, por igual prazo. Assim, SUSPENDO o 

andamento processual do presente feito até o decorrer do prazo 

determinado. Importa dizer que a decisão objetiva evitar que ocorram 

novas constrições judiciais, não havendo restrição às constrições que já 

tenham ocorrido, afastando a incidência de suspensão em ações em que 

foi realizada a penhora em data anterior a da decisão ou pagamento 

espontâneo. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011607-82.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILCE TOLEDO DE FREITAS ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUDNEIA FREITAS ARRUDA OAB - MT0013136A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8011607-82.2014.8.11.0006 EXEQUENTE: ADILCE TOLEDO DE FREITAS 

ARRUDA EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. Em decisão proferida na data 
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de 21/06/2016 pelo Excelentíssimo Juiz Fernando Cesar Ferreira Viana, da 

7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de nº 

0203711-65.2016.819.0001, que determinou a suspensão das ações e 

execuções contra a requerida pelo prazo de 180 dias. A referida decisão 

foi prorrogada na data de 15/052017, por igual prazo. Assim, SUSPENDO o 

andamento processual do presente feito até o decorrer do prazo 

determinado. Importa dizer que a decisão objetiva evitar que ocorram 

novas constrições judiciais, não havendo restrição às constrições que já 

tenham ocorrido, afastando a incidência de suspensão em ações em que 

foi realizada a penhora em data anterior a da decisão ou pagamento 

espontâneo. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010005-22.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO CRIADO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA CRIADO OAB - MT0015325A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8010005-22.2015.8.11.0006 EXEQUENTE: ORIVALDO CRIADO BARBOSA 

EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. Em decisão proferida na data de 

21/06/2016 pelo Excelentíssimo Juiz Fernando Cesar Ferreira Viana, da 7ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de nº 

0203711-65.2016.819.0001, que determinou a suspensão das ações e 

execuções contra a requerida pelo prazo de 180 dias. A referida decisão 

foi prorrogada na data de 15/052017, por igual prazo. Assim, SUSPENDO o 

andamento processual do presente feito até o decorrer do prazo 

determinado. Importa dizer que a decisão objetiva evitar que ocorram 

novas constrições judiciais, não havendo restrição às constrições que já 

tenham ocorrido, afastando a incidência de suspensão em ações em que 

foi realizada a penhora em data anterior a da decisão ou pagamento 

espontâneo. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010387-49.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8010387-49.2014.8.11.0006 EXEQUENTE: MARIA DO CARMO SILVA 

EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. Em decisão proferida na data de 

21/06/2016 pelo Excelentíssimo Juiz Fernando Cesar Ferreira Viana, da 7ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de nº 

0203711-65.2016.819.0001, que determinou a suspensão das ações e 

execuções contra a requerida pelo prazo de 180 dias. A referida decisão 

foi prorrogada na data de 15/052017, por igual prazo. Assim, SUSPENDO o 

andamento processual do presente feito até o decorrer do prazo 

determinado. Importa dizer que a decisão objetiva evitar que ocorram 

novas constrições judiciais, não havendo restrição às constrições que já 

tenham ocorrido, afastando a incidência de suspensão em ações em que 

foi realizada a penhora em data anterior a da decisão ou pagamento 

espontâneo. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000515-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA EGUES DE MACEDO OAB - MT0012657A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1000515-27.2017.8.11.0006 EXEQUENTE: CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA Vistos, etc. Compulsando 

os autos, verifico que a parte Executada não garantiu o juízo, conforme 

regra expressa no art. 51, § 1º da Lei 9.099/95, razão pela qual NÃO 

RECEBO os embargos à execução interposta nos autos. Art. 53. A 

execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 1º Efetuada a penhora, o 

devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando 

poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente. Nesse 

sentido também é o entendimento jurisprudencial: “RECURSO INOMINADO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE 

PENHORA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO 

INDISPENSÁVEL AO RECEBIMENTO. ART. 53, § 1º DA LEI N. 9.099/95. 

ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE. Recorre a parte embargante que se 

insurge contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos, 

em razão da ausência de garantia do juízo. Em suas razões recursais 

sustenta a inexistência de exigência legal de garantia do juízo para 

oferecimento de embargos à execução no âmbito do Juizado Especial 

Cível. Consoante dispõe o § 1º do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os 

Embargos à Execução podem ser opostos pelo executado, mediante a 

garantia do juízo por meio da penhora. A parte recorrente não garantiu o 

juízo da execução que é requisito essencial para o recebimento dos 

Embargos à Execução, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 

Incidência do Enunciando nº 117 do FONAJE que obriga a segurança do 

Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título 

judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. Assim, deve ser 

mantida a extinção dos embargos à execução interpostos por ausência de 

condição de procedibilidade. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005150644, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 26/05/2015). (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71005150644 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de 

Julgamento: 26/05/2015, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 28/05/2015).” Intime-se o Exequente 

para que apresente calculo atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

intime-se o Executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento da dívida, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 

em Substituição Legal

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 215611 Nr: 3456-64.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO EVANGELISTA DA SILVA, CLEITON 

CESAR CALEJON DE OLIVEIRA, WHANDERSON SANTOS DE ALMEIDA, 

MARCO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL APARECIDO 

GIRALDELLI - OAB:14718
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA - 

OAB:7355-A, MARIA JOSÉ LEÃO - OAB:5031, RENATO CESAR 

MARTINS CUNHA - OAB:12.079, ROSANGELA PASSADORE DOS 

SANTOS - OAB:6084, SAMUEL APARECIDO GIRALDELLI - OAB:14718

 Vistos etc.

 I – Cuida-se de Pedidos de Informações do Habeas Corpus nº 92829 – MT 

(2017/0323197-0) – Superior Tribunal de Justiça em que figura como 

Recorrente: MARCO ANTONIO DA SILVA e Recorrido: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

 II – Juntem-se aos presentes autos as informações prestadas, 

requisitadas pelo Excelentíssimo Ministro Relator.

III – Encaminhem-se via Malote Digital (Provimento nº 07/2011-CGJ), 

acompanhado das cópias eventualmente requisitadas pelo Excelentíssimo 

Senhor Ministro Relator, juntando-se aos autos os comprovantes de envio 

e recebimento.

IV – Presentes os requisitos insertos nos Art. 312 e Art. 313, I, ambos do 

Código de Processo Penal, mantenho a segregação cautelar.

V – Após o julgamento do Habeas Corpus, transladem-se as cópias 

necessárias, caso ainda não transladadas.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 215611 Nr: 3456-64.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO EVANGELISTA DA SILVA, CLEITON 

CESAR CALEJON DE OLIVEIRA, WHANDERSON SANTOS DE ALMEIDA, 

MARCO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL APARECIDO 

GIRALDELLI - OAB:14718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA - 

OAB:7355-A, MARIA JOSÉ LEÃO - OAB:5031, RENATO CESAR 

MARTINS CUNHA - OAB:12.079, ROSANGELA PASSADORE DOS 

SANTOS - OAB:6084, SAMUEL APARECIDO GIRALDELLI - OAB:14718

 Vistos etc.

 I – Cuida-se de Pedidos de Informações do Habeas Corpus nº 

1013696-16.2017.8.11.0000 – CNJ – 307 em que figura como Impetrante 

Dr. HELIO PASSADORE – Advogado e como Paciente MARCO ANTONIO 

DA SILVA.

 II – Juntem-se aos presentes autos as informações prestadas, 

requisitadas pelo Excelentíssimo Desembargador Relator.

III – Encaminhem-se via Malote Digital (Provimento nº 07/2011-CGJ), 

acompanhado das cópias eventualmente requisitadas pelo Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Relator, juntando-se aos autos os comprovantes 

de envio e recebimento.

IV – Presentes os requisitos insertos nos Art. 312 e Art. 313, I, ambos do 

Código de Processo Penal, mantenho a segregação cautelar.

V – Após o julgamento do Habeas Corpus, transladem-se as cópias 

necessárias, caso ainda não transladadas.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 220690 Nr: 7629-34.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADST, KES, WCSDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, LEANDRO LADEIA 

SEGATTO - OAB:20324

 Vistos etc,

Requisite-se vaga com urgência a cadeia publica de Nortelândia e ao 

Presidio Feminino “Ana Maria do Couto May”, com urgência (prazo de 

cinco dias), informando a condição de estado avançado de gravidez, e a 

necessidade de local adequado para lactante, local este cuja cadeia 

pública feminina de Cáceres não possui. Instrua o oficio com cópia do 

Oficio nº. 005/2018/CPFC/Cáceres apresentado nesta audiência.

 Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Jose Dias de Oliveira 

Junior e Ana Madalena dos Santos.

As partes nada requerendo neste ato processual quanto a diligências, 

declaro encerrada a instrução. Abra-se vista ao Ministério Público e à 

defesa para memoriais finais, vindo-me conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 205566 Nr: 6994-87.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON ALVES BELMIRO, WELISON 

ANTONIO SALES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:16.225, ROECSON VALADARES AS - OAB:19.797

 Vistos etc,

 Abra-se vista às partes para se manifestarem na fase do artigo 422, do 

Código de Processo Penal.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 226633 Nr: 11876-58.2017.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS SIMOES DE SOUZA, JOSUÉ LUCAS 

SILVA CORREIA, SILVANIA MARIA ALVES, JULIO CÉSAR CARNIEL DE 

ANDRADE, LORENZ ARRUDA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA CONCEIÇÃO DA 

SILVA STABILITO ALBUES - OAB:4266 RO, LAURO GONÇALO DA 

COSTA - OAB:15304/mt, MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - 

OAB:9791, VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10207

 Vistos etc,

Considerando a ausência das testemunhas, hei por bem redesignar a 

audiência para o dia 30 de janeiro de 2018, às 14h00min.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 227147 Nr: 12275-87.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PEREIRA LEITE, ANA PAULA 

SZUBRIS RIBEIRO, ROGER ALVES VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Vistos etc.

I - Notifiquem-se os acusados, nos termos do Art. 55, da Lei nº 11.343/06, 

para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

 II - Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, os 

acusados poderão arguir preliminares e invocar todas as razões de 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que 

pretendem produzir e, até o número de 5, arrolar testemunhas (Art. 55, § 

1º).

 III - Se a resposta não for apresentada no prazo, ou declarando os 

acusados no ato da citação não possuir condições de constituir 

advogado, NOMEIO a Defensoria Pública para oferecê-la em 10 (dez) dias, 

concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação.

IV– DEFIRO a cota ministerial de fl. 61 de juntada de certidão de 

antecedentes criminais do Instituto de Identificação do Estado de Mato 

Grosso, do sistema SIAP/TJMT, juntada da cópia do Laudo Pericial de arma 

de fogo, bem como a posterior juntada do exame toxicológico definitivo.

 V - Apresentada a defesa, conclusos.

 Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 227147 Nr: 12275-87.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PEREIRA LEITE, ANA PAULA 

SZUBRIS RIBEIRO, ROGER ALVES VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o 

defensor da acusada ANA PAULA SZUBRIS RIBEIRO para, no prazo legal, 

apresentar DEFESA PRÉVIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 162583 Nr: 10374-26.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA GARCIA CABREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc

Abra-se vista às partes para se manifestarem na fase do artigo 422, do 

Código de Processo Penal.

Às providências.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 196167 Nr: 1167-95.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO JULIEBER DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO ARAUJO PEREIRA - 

OAB:16162/MT

 Vistos etc, (...).Fora decretada a prisão preventiva dos acusados na data 

de 04/02/2016 (fl. 130/132), (...). A denúncia foi recebida às fls. 89, em 03 

de março de 2016. Citado (fl. 92), o réu Fabrício Julieber de Almeida Silva 

apresentou resposta à acusação às fls. 119/122, por intermédio de 

advogado constituído, arrolando cinco testemunhas.Citado por edital (fl. 

138/139), o denunciado Rodrigo Antônio Santos Rodrigues não 

apresentou resposta à acusação, conforme certidão de fl. 140, sendo 

determinado o desmembramento do feito em relação ao mesmo (fl.157, 

verso), o que foi procedido à fl. 161.Na fase de instrução, foram ouvidas 

as testemunhas e interrogado o acusado (CD-ROM de fl. 181, 199 e 269). 

O Ministério Público desistiu da oitiva da vítima Gisele (fl. 

186).Apresentadas as alegações finais pelas partes (fl. 275/280 e 

282/287), o réu foi pronunciado à fl. 288/294, nos termos do artigo 121, 

§2º, inciso IV, do Código Penal (vítima Adriely) e artigo 121, §2º, inciso IV, 

c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Gisele).Interposto 

Recurso em Sentido Estrito à fl. 299, o Egrégio Tribunal de Justiça rejeitou 

a preliminar, e no mérito, negou seguimento ao recurso, conforme Acórdão 

de fl. 372, verso. O acórdão transitou em julgado em 12/09/2017 (fl. 376). 

Na fase do artigo 422, do Código de Processo Penal, o Ministério Público 

arrolou a vítima e quatro testemunhas (fl. 377), não requerendo diligências. 

A defesa, por sua vez, arrolou a vítima e quatro testemunhas, não 

requerendo diligências (fls. 592).Assim, inexistindo diligências a serem 

realizadas nem irregularidades a serem sanadas, tenho por preparado o 

presente processo, ordenando que o réu, seja submetido a julgamento, 

para cuja Sessão designo o dia 20 de março de 2018, a partir das 

09h00min, no auditório do Tribunal do Júri desta Comarca.Intimem-se o 

Ministério Público e a Defesa, assim com as testemunhas arroladas para 

serem ouvidas em Plenário.Intimem-se e requisite-se o réu. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 226725 Nr: 11952-82.2017.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 11952-82.2017.811.0006 – Id. 226725

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): ARÃO DOS REIS CRUZ

INTIMANDO: Autor do fato: Arão dos Reis Cruz Filiação: José Inácio Cruz e 

Maria dos Reis Cruz, brasileiro(a), natural de Salto do céu-MT, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido; e a Vítima: Eleni Barbosa de 

Moraes Filiação: Geraldo Pereira de Moraes e Terezinha Barbosa de 

Moraes, data de nascimento: 03/03/1982, brasileiro(a), natural de Salto do 

Céu-MT, convivente, do lar, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO E A VÍTIMA, acima qualificados, 

da decisão abaixo parcialmente transcrita, em que foram aplicadas 

MEDIDAS PROTETIVAS em favor da vítima e em desfavor do autor do fato.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Trata-se de expediente encaminhado a 

este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a concessão de 

medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida ARÃO DOS REIS 

CRUZ na proteção em sua defesa e contra o(a) suposto(a) agressor(a) 

ELENI BARBOSA DE MORAES, que teria cometido, em tese, o delito de 

AMEAÇA, com a incidência da Lei nº 11.340/06. (...) Ante o exposto, com 

fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico as seguintes 

medidas protetivas pleiteadas pelas ofendidas que denoto urgente: 

01-DETERMINO o afastamento do agressor do lar; 02-PROIBO o agressor 

de se aproximar da vítima, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 

200 metros; 03-PROIBO o ofensor de manter contato com a vítima, seus 

familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 04-PROIBO o 

ofensor de frequentar a residência da vitima, local de trabalho, bem como 

os lugares onde a mesma esteja com a sua família; 05-DEFIRO o 

afastamento da vitima, sem prejuízos dos direitos relativos aos bens, 

guarda de filhos e alimentos; 06-DETERMINO o encaminhamento da 

ofendida e dependentes ao programa oficial de proteção e atendimento; 

07-DETERMINO recondução da ofendida e dependentes ao respectivo 

domicilio, após afastamento do agressor; 08-DETERMINO a separação de 

corpos; Quanto aos demais pedidos, indefiro-os por ora, ante a ausência 

de elementos que demonstrem a necessidade da aplicação dos mesmos. 

Levando-se em consideração que o rol de medidas protetivas aplicáveis 

em face do agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 

11.340/2006), nada impede a imposição de outras medidas além daquelas 

descritas pelo legislador. Nesse sentido, o Enunciado 26 do FONAVID 

(Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher): “O 

juiz, a título de medida protetiva de urgência, poderá determinar o 

comparecimento obrigatório do agressor para atendimento psicossocial e 

pedagógico, como prática de enfrentamento à violência doméstica e 

familiar contra a mulher”. Nesse sentido, eis o recente posicionamento 

adotado pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado: HABEAS CORPUS – 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL DE COMPARECIMENTO A PROGRAMA EDUCACIONAL – MEDIDA 

PROTETIVA NÃO PREVISTA PELA LEI MARIA DA PENHA – ALEGADA 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA 

– ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A imposição ao agressor de 

comparecimento obrigatório a programa educacional não implica em 

ofensa ao princípio da presunção de inocência, já que o rol previsto no art. 

22 da Lei n. 11.340/06 é meramente exemplificativo, possibilitando ao juiz 

da causa a ampliação das hipóteses de medidas protetivas, sempre com o 

fito de evitar a reiteração de atos de violência doméstica e familiar. (TJMT, 

HC n. 170808/2016, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Data do 

Julgamento: 25/01/2017) Diante desse cenário, DETERMINO que o 

agressor participe de 2 (duas) palestras proferidas pela equipe 
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multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, 

para informações necessárias, e a providencia se impõe para atender a 

comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no 

ofensor o senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, 

revelando-se, nessa medida, crucial para promover o seu 

desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. NOTIFIQUE-SE O 

MINISTÉRIO PÚBLICO, A AUTORIDADE POLICIAL E A VÍTIMA da presente 

decisão. INTIME-SE O(A) SUPOSTO(A) OFENSOR(A) A FIM DE DAR-LHE 

CIÊNCIA DAS MEDIDAS RETRO APLICADAS. Cientifique-se a 

representante do Ministério Público, para fins do que preconiza o artigo 18, 

inciso III da Lei 11.340/06. Fica desde já assegurado o disposto no §3º do 

artigo 22 da Lei acima citada. Tendo em vista o caráter urgente da medida, 

determino que CÓPIA da presente decisão sirva como competente 

MANDADO. Após o decurso do prazo superior a 06 (seis) meses e não 

havendo informações que demonstre a necessidade da manutenção das 

medidas anteriormente aplicadas, hei por bem determinar o seu 

arquivamento, com baixas e anotações de praxe, devendo a vítima ser 

notificada do arquivamento. Por fim, determino que o presente 

procedimento seja autuado em segredo de justiça, conforme preceitua o 

Enunciado 34 do FONAVID. Intime-se a todos da presente decisum. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

18 de dezembro de 2017. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 213616 Nr: 2066-59.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Intimar o advogado do denunciado, Dr. Márcio da Silva Almeida, da 

sentença prolatada nos autos, cuja parte dispositiva segue parcialmente 

transcrita: "(...) DISPOSITIVO Pelo exposto, e por tudo o mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu 

CLEITON BARBOSA DA SILVA, brasileiro, nascido em 15/10/1989, filho de 

Valdomiro Barbosa da Silva e Maria de Fatima Aparecida da Silva, por 

transgressão aos ditames do art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, razão pela 

qual passo à dosimetria. (...) À vista dessas circunstâncias, fixo a 

pena-base privativa em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. (...). Na 

hipótese, observo que o acusado é primário (...) Portanto, entendo que ele 

preenche cumulativamente todos os requisitos legais: primariedade, bons 

antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não integrar 

organização criminosa, razão pela qual faz jus à causa redutora. (...) 

entendo que aplicável ao caso a fração em seu grau mínimo, o que é 

suficiente a atender o binômio prevenção/repressão, motivo pelo qual 

diminuo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando-a em 04 ANOS E 02 

MESES DE RECLUSÃO, o que torno definitiva. A pena de multa vai fixada 

em 460 dias-multa, a razão de um trigésimo do salário-mínimo nacional, na 

forma do artigo 43, da Lei nº 11.343/06. O réu deverá cumprir a pena em 

REGIME SEMIABERTO, nos termos do art. 33, §2, 'b', do Código Penal. 

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos ou concessão de sursis. (...). Ante a ausência de comprovação 

lícita dos bens apreendidos (fl. 12, itens 01 e 02), decreto o perdimento em 

favor da União, que deverá ser revertido diretamente ao FUNAD, (...). 

Após o trânsito em julgado, lance os nomes no ‘Rol dos Culpados’, 

proceda às comunicações de praxe e expeça-se guia de execução 

definitiva e então, arquive-se. P.R.I.C."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 224264 Nr: 10134-95.2017.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 10134-95.2017.811.0006 – Id. 224264

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): JEFERSON ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA

INTIMANDO: Autor do fato: Jeferson Adriano Silva de Oliveira Filiação: 

Jaqueline de Tal, brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, da decisão 

abaixo parcialmente transcrita, em que foram aplicadas MEDIDAS 

PROTETIVAS em seu desfavor.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Trata-se de expediente encaminhado a 

este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a concessão de 

medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida PATRICIA SILVA 

CARVALHO, na proteção em sua defesa e contra o(a) suposto(a) 

agressor(a) JEFERSON ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA, que teria cometido, 

em tese, o delito de LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, com a incidência da 

Lei nº 11.340/06. (...) . Ante o exposto, com fulcro nos artigos 22 e 23 da 

Lei nº 11.340/06, aplico as seguintes medidas protetivas pleiteadas pelas 

ofendidas que denoto urgente: 01-PROIBO o agressor de se aproximar da 

vítima, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 500 metros; 

02-PROIBO o ofensor de manter contato com a vítima, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; 03-PROIBO o ofensor de 

frequentar a residência da vitima, local de trabalho, bem como os lugares 

onde a mesma esteja com a sua família; Levando-se em consideração que 

o rol de medidas protetivas aplicáveis em face do agressor é 

exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada impede a 

imposição de outras medidas além daquelas descritas pelo legislador. 

Nesse sentido, o Enunciado 26 do FONAVID (Fórum Nacional de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher): “O juiz, a título de medida protetiva 

de urgência, poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor 

para atendimento psicossocial e pedagógico, como prática de 

enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher”. Nesse 

sentido, eis o recente posicionamento adotado pelo E. Tribunal de Justiça 

deste Estado: HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA MULHER – DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE COMPARECIMENTO A 

PROGRAMA EDUCACIONAL – MEDIDA PROTETIVA NÃO PREVISTA PELA 

LEI MARIA DA PENHA – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – ROL MERAMENTE 

EXEMPLIFICATIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – 

ORDEM DENEGADA. A imposição ao agressor de comparecimento 

obrigatório a programa educacional não implica em ofensa ao princípio da 

presunção de inocência, já que o rol previsto no art. 22 da Lei n. 11.340/06 

é meramente exemplificativo, possibilitando ao juiz da causa a ampliação 

das hipóteses de medidas protetivas, sempre com o fito de evitar a 

reiteração de atos de violência doméstica e familiar. (TJMT, HC n. 

170808/2016, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Data do Julgamento: 

25/01/2017) Diante desse cenário, DETERMINO que o agressor participe 

de 2 (duas) palestras proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, 

devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, para informações 

necessárias, e a providencia se impõe para atender a comandos 

constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no ofensor o 

senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, revelando-se, 

nessa medida, crucial para promover o seu desenvolvimento humano e 

garantir a harmonia familiar. NOTIFIQUE-SE O MINISTÉRIO PÚBLICO, A 

AUTORIDADE POLICIAL E A VÍTIMA da presente decisão. INTIME-SE O(A) 

SUPOSTO(A) OFENSOR(A) A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS 

RETRO APLICADAS. Cientifique-se a representante do Ministério Público, 

para fins do que preconiza o artigo 18, inciso III da Lei 11.340/06. Fica 

desde já assegurado o disposto no §3º do artigo 22 da Lei acima citada. 

Tendo em vista o caráter urgente da medida, determino que CÓPIA da 

presente decisão sirva como competente MANDADO. Após o decurso do 

prazo superior a 06 (seis) meses e não havendo informações que 

demonstre a necessidade da manutenção das medidas anteriormente 

aplicadas, hei por bem determinar o seu arquivamento, com baixas e 

anotações de praxe, devendo a vítima ser notificada do arquivamento. Por 

fim, determino que o presente procedimento seja autuado em segredo de 

justiça, conforme preceitua o Enunciado 34 do FONAVID. Intime-se a todos 

da presente decisum. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 18 de dezembro de 2017. Kleidson Santana Ramos 

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 224919 Nr: 10611-21.2017.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 10611-21.2017.811.0006 – Id. 224919

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): PAULO BENEDITO GOMES REIS

INTIMANDO: Autor do fato: Paulo Benedito Gomes Reis Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, da decisão 

abaixo parcialmente transcrita, em que foram aplicadas MEDIDAS 

PROTETIVAS em seu desfavor.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Trata-se de expediente encaminhado a 

este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a concessão de 

medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida ROSANA TAVARES 

DE OLIVEIRA, na proteção em sua defesa e contra o(a) suposto(a) 

agressor(a) PAULO BENEDITO GOMES REIS, que teria cometido, em tese, 

o delito de AMEAÇA, com a incidência da Lei nº 11.340/06. (...). Ante o 

exposto, com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico as 

seguintes medidas protetivas pleiteadas pelas ofendidas que denoto 

urgente: 01-PROIBO o agressor de se aproximar da vítima, familiares e 

testemunhas, no limite mínimo de 500 metros; 02-PROIBO o ofensor de 

manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer 

meio de comunicação; 03-PROIBO o ofensor de frequentar a residência da 

vitima, local de trabalho, bem como os lugares onde a mesma esteja com a 

sua família; Quanto aos demais pedidos, indefiro-os por ora, ante a 

ausência de elementos que demonstrem a necessidade da aplicação dos 

mesmos. Levando-se em consideração que o rol de medidas protetivas 

aplicáveis em face do agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 

11.340/2006), nada impede a imposição de outras medidas além daquelas 

descritas pelo legislador. Nesse sentido, o Enunciado 26 do FONAVID 

(Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher): “O 

juiz, a título de medida protetiva de urgência, poderá determinar o 

comparecimento obrigatório do agressor para atendimento psicossocial e 

pedagógico, como prática de enfrentamento à violência doméstica e 

familiar contra a mulher”. Nesse sentido, eis o recente posicionamento 

adotado pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado: HABEAS CORPUS – 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL DE COMPARECIMENTO A PROGRAMA EDUCACIONAL – MEDIDA 

PROTETIVA NÃO PREVISTA PELA LEI MARIA DA PENHA – ALEGADA 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA 

– ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A imposição ao agressor de 

comparecimento obrigatório a programa educacional não implica em 

ofensa ao princípio da presunção de inocência, já que o rol previsto no art. 

22 da Lei n. 11.340/06 é meramente exemplificativo, possibilitando ao juiz 

da causa a ampliação das hipóteses de medidas protetivas, sempre com o 

fito de evitar a reiteração de atos de violência doméstica e familiar. (TJMT, 

HC n. 170808/2016, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Data do 

Julgamento: 25/01/2017) Diante desse cenário, DETERMINO que o 

agressor participe de 2 (duas) palestras proferidas pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, 

para informações necessárias, e a providencia se impõe para atender a 

comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no 

ofensor o senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, 

revelando-se, nessa medida, crucial para promover o seu 

desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. NOTIFIQUE-SE O 

MINISTÉRIO PÚBLICO, A AUTORIDADE POLICIAL E A VÍTIMA da presente 

decisão. INTIME-SE O(A) SUPOSTO(A) OFENSOR(A) A FIM DE DAR-LHE 

CIÊNCIA DAS MEDIDAS RETRO APLICADAS. Cientifique-se a 

representante do Ministério Público, para fins do que preconiza o artigo 18, 

inciso III da Lei 11.340/06. Fica desde já assegurado o disposto no §3º do 

artigo 22 da Lei acima citada. Tendo em vista o caráter urgente da medida, 

determino que CÓPIA da presente decisão sirva como competente 

MANDADO. Após o decurso do prazo superior a 06 (seis) meses e não 

havendo informações que demonstre a necessidade da manutenção das 

medidas anteriormente aplicadas, hei por bem determinar o seu 

arquivamento, com baixas e anotações de praxe, devendo a vítima ser 

notificada do arquivamento. Por fim, determino que o presente 

procedimento seja autuado em segredo de justiça, conforme preceitua o 

Enunciado 34 do FONAVID. Intime-se a todos da presente decisum. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

18 de dezembro de 2017. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 225666 Nr: 11178-52.2017.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 11178-52.2017.811.0006 – Id. 225666

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): SILVIO PEREIRA ALVES

INTIMANDO: Vítima: Jaqueline da Silva Borges, Rg: 16676475 SSP MT 

Filiação: Gaspar Vicente Borges e Marileuza Gomes da Silva Borges, data 

de nascimento: 09/06/1987, brasileiro(a), natural de Riolandia-SP, 

separado(a) judicialmente, vendedora, Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA, acima qualificada, de que foram aplicadas 

MEDIDAS PROTETIVAS em seu favor, conforme decisão abaixo 

parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Trata-se de expediente encaminhado a 

este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a concessão de 

medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida JAQUELINE DA 

SILVA BORGES, na proteção em sua defesa e contra o(a) suposto(a) 

agressor(a) SILVIO PEREIRA ALVES, que teria cometido, em tese, o delito 

de AMEAÇA, com a incidência da Lei nº 11.340/06. (...) Ante o exposto, 

com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico as seguintes 

medidas protetivas pleiteadas pelas ofendidas que denoto urgente: 

01-DETERMINO o afastamento do agressor do lar; 02-PROIBO o agressor 

de se aproximar da vítima, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 

1000 metros; 03-PROIBO o ofensor de manter contato com a vítima, seus 

familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 04-PROIBO o 

ofensor de frequentar a residência da vitima, local de trabalho, bem como 

os lugares onde a mesma esteja com a sua família; Quanto aos demais 

pedidos, indefiro-os por ora, ante a ausência de elementos que 

demonstrem a necessidade da aplicação dos mesmos. Levando-se em 

consideração que o rol de medidas protetivas aplicáveis em face do 

agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada 

impede a imposição de outras medidas além daquelas descritas pelo 

legislador. Nesse sentido, o Enunciado 26 do FONAVID (Fórum Nacional de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher): “O juiz, a título de medida 

protetiva de urgência, poderá determinar o comparecimento obrigatório do 

agressor para atendimento psicossocial e pedagógico, como prática de 

enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher”. Nesse 

sentido, eis o recente posicionamento adotado pelo E. Tribunal de Justiça 

deste Estado: HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA MULHER – DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE COMPARECIMENTO A 

PROGRAMA EDUCACIONAL – MEDIDA PROTETIVA NÃO PREVISTA PELA 

LEI MARIA DA PENHA – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – ROL MERAMENTE 

EXEMPLIFICATIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – 
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ORDEM DENEGADA. A imposição ao agressor de comparecimento 

obrigatório a programa educacional não implica em ofensa ao princípio da 

presunção de inocência, já que o rol previsto no art. 22 da Lei n. 11.340/06 

é meramente exemplificativo, possibilitando ao juiz da causa a ampliação 

das hipóteses de medidas protetivas, sempre com o fito de evitar a 

reiteração de atos de violência doméstica e familiar. (TJMT, HC n. 

170808/2016, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Data do Julgamento: 

25/01/2017) Diante desse cenário, DETERMINO que o agressor participe 

de 2 (duas) palestras proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, 

devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, para informações 

necessárias, e a providencia se impõe para atender a comandos 

constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no ofensor o 

senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, revelando-se, 

nessa medida, crucial para promover o seu desenvolvimento humano e 

garantir a harmonia familiar. NOTIFIQUE-SE O MINISTÉRIO PÚBLICO, A 

AUTORIDADE POLICIAL E A VÍTIMA da presente decisão. INTIME-SE O(A) 

SUPOSTO(A) OFENSOR(A) A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS 

RETRO APLICADAS. Cientifique-se a representante do Ministério Público, 

para fins do que preconiza o artigo 18, inciso III da Lei 11.340/06. Fica 

desde já assegurado o disposto no §3º do artigo 22 da Lei acima citada. 

Tendo em vista o caráter urgente da medida, determino que CÓPIA da 

presente decisão sirva como competente MANDADO. Após o decurso do 

prazo superior a 06 (seis) meses e não havendo informações que 

demonstre a necessidade da manutenção das medidas anteriormente 

aplicadas, hei por bem determinar o seu arquivamento, com baixas e 

anotações de praxe, devendo a vítima ser notificada do arquivamento. Por 

fim, determino que o presente procedimento seja autuado em segredo de 

justiça, conforme preceitua o Enunciado 34 do FONAVID. Intime-se a todos 

da presente decisum. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 18 de dezembro de 2017. Kleidson Santana Ramos 

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 227614 Nr: 12591-03.2017.811.0006

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELSON VIÉGAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO 

- OAB:14.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por conseguinte, dada a ausência de interesse jurídico – inadequação da 

via eleita – indefiro a inicial e, por conseguinte, declaro por extinta, sem 

resolução do mérito.Intime-se o impetrante.Com as cautelas de praxe, 

arquivem-se.As providências. Cumpra-se............................................

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 215543 Nr: 3414-15.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO.

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 3414-15.2017.811.0006 – Id. 215543

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): REGINALDO DE MELO

INTIMANDO: Denunciado(a): Reginaldo de Melo, Cpf: 88347400172, Rg: 

12684554 SSP MT Filiação: Jose Edmar de Melo e Antonia Benedita Lara 

de Melo, data de nascimento: 28/11/1982, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, convivente, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO para tomar 

conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente transcrita, e 

INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação por 

escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam os artigos 396 

e 396-A, do CPP.

DENÚNCIA: “(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 

09 de abril de 2017, às 18h41min, em residência localizada na Av. Da 

Tapagem, s/nº, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Cáceres, o 

denunciado REGINALDO DE MELO, prevalecendo-se de relações íntimas 

de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua convivente, a Sra Leticia 

Ariane dos S. Silveira Omalia Tacoo. (...) Ante o exposto, o Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso denuncia REGINALDO DE MELO como 

incurso no artigo 129, parágrafo 9º, do Código Penal, c/c as disposições 

da Lei 11.340/2006, (...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a citação via editalícia do acusado REGINALDO DE MELO nos 

moldes do art. 361 do Código de Processo Penal. Ás providências. 

Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

19 de dezembro de 2017. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 204906 Nr: 6544-47.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILDO ROMÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:8169-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 6544-47.2016.811.0006 – Id. 204906

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): RONILDO ROMÃO DA SILVA

INTIMANDO: Denunciado(a): Ronildo Romão da Silva Filiação: Dedico 

Romão da Silva e Fátima Leonor da Silva, data de nascimento: 02/07/1985, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O DENUNCIADO, acima qualificado, para que 

constitua novo advogado ou informar a sua hipossuficiência financeira.

DECISÃO/DESPACHO: “ .”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 19 de dezembro de 2017. Kleidson Santana Ramos 

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 226565 Nr: 11830-69.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFPS, CAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374, RENATA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO - 

OAB:60.332/PR

 Isto posto, em consonância com parecer ministerial, restando comprovado 

a existência das condições, pressupostos e fundamentos que autorizam a 

segregação cautelar elencados no Estatuto Processual Penal, INDEFIRO o 

pedido de revogação de prisão preventiva do requerente CLEMILDA 

APARECIDA CELMENTINO............

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 164737 Nr: 1874-34.2014.811.0006
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 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBERT CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS COM RELAÇÃO AO CÁLCULO PENAL DE 

FL. 219.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 84427 Nr: 10856-47.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ex. Penal n° 10856-47.2008.811.0006 – Cód. 84427

Visto.

Considerando que oportunamente, fora procedido a elaboração de cálculo 

de pena pela assessoria desta 3ª Vara Criminal, sendo incluso no cálculo 

as remissões do recuperando acostada às fls.1.204, atestando assim a 

data de 10/12/2017 para a benesse de progressão regimental do 

recuperando, colha-se o parecer do Parquet.

Cumpra-se com urgência.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 202930 Nr: 5230-66.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos, etc.

Aguarde-se o término do PAD.

Após, às partes para manifestação.

As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 224924 Nr: 10615-58.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER MARLON RANGEL NEVES DAUBLE, 

WEVERTON COUTO DA SILVA, FABRICIO MARQUES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Visto.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls.120.

Proceda o Sr. Gestor a juntada da decisão que decretou a prisão 

preventiva dos autos, bem como proceda a juntada de cópia integral dos 

autos da representação criminal de cód. 223876 para analise dos pedidos 

de revogação de prisão preventiva.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 153865 Nr: 1219-96.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Vistos, etc.

Aguarde-se o término do PAD.

Após, às partes para manifestação.

As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 192215 Nr: 9668-72.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO BRANDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de fls. 336, informando que o recurso foi 

interposto no prazo legal, recebo a apelação de fls. 335.

Tendo em vista que o apelante já apresentou suas razões às fls. 338/344, 

vista ao apelado para arrazoar, no prazo de 08 (oito) dias.

 Observadas as formalidades legais, inclusive certificada a regularidade 

das intimações da sentença, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Certifique-se se o réu foi intimado acerca da sentença proferida em seu 

desfavor.

 Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 208721 Nr: 9160-92.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MATIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT

 Vistos, etc.

Defiro o requerimento de fls. 147/149.

Oficie-se à Cadeia Pública solicitando as informações elencadas nos itens 

1 a 4 da petição em questão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 221767 Nr: 8338-69.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR GIUFRIDA, JULISMARCO ALVES DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10565

 Autos n° 8338-69.2017.811.0006 – Cód. 221767

Vistos, etc.

Considerando este Magistrado encontra-se de licença médica para 

acompanhamento de dependente nesta data, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para 17/10/2017 às 15h10min.

Intime-se e cumpra-se.

Requisite-se as testemunhas se necessário.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Expeça-se o necessário.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 48078 Nr: 5288-55.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER ALVES VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos, etc.

Ante a insistência do patrono do reeducando, designo audiência de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 869 de 1523



justificação para o dia 18/01/2017 às 14h30min.

Requisite-se o reeducando, bem como intime seu patrono.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 80787 Nr: 7314-21.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÉLCIO JUNIOR GARCIA - 

OAB:

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl.707, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 193664 Nr: 10526-06.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCIR SOARES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos, etc.

Homologo o cálculo de pena de fls. 386.

Encaminhe-se atestado de cumprimento de pena ao recuperando.

Aguarde-se o regular cumprimento da pena.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 215806 Nr: 3613-37.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BARBOSA VERICIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GUILHERME 

COSTA SALAZAR - OAB:11519

 (...) Pelo exposto, promovo o recuperando ao regime semiaberto, que 

deverá ser cumprido sob as seguintes condições: 1) trabalhar durante o 

dia e recolhendo-se às suas residências a partir das 19 horas de um dia 

até as 06:00 do outro, nos dias de semana ou de trabalho; 2) Recolher-se 

em sua residência nos finais de semana e feriados em que não estiverem 

trabalhando; 3) Comparecimento mensal em juízo, comunicando ocupação 

lícita; 4) Não mudar do território da Comarca do Juízo da execução, sem 

prévia autorização deste Juízo; 5) Não freqüentar bares, boates e locais 

de pouca recomendação; 6) Não ingerir bebida alcoólica; 7) Não trazer 

consigo armas ou instrumentos capazes de ofender a integridade de 

outrem; 8) Frequência em programa assistencial a ser estabelecido pela 

Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, 

pelo período do atual regime de pena. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 218853 Nr: 6243-66.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR RIBEIRO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:OAB/MT8169

 Vistos.

Trata-se de pedido da Diretoria da Cadeia Pública da Comarca de 

Cáceres/MT, para a cessão do reeducando Gilmar Ribeiro de Jesus, para 

prestação intra e extramuros.

 Vieram conclusos.

Eis o relatório.

Decido.

Observo que a Diretoria da Cadeia Pública da Comarca de Cáceres/MT 

postula pela autorização deste Juízo para que o reeducando Gilmar Ribeiro 

de Jesus preste serviços intra e extramuros.

 Entendo que o pleito deve ser deferido, eis que os trabalhos a serem 

realizados pelo recuperando são de extrema importância, para a 

reinserção do mesmo à sociedade.

Ademais, o exercício de trabalho pelo preso, faz-se de extrema 

importância para a finalidade de reinseri-lo na sociedade futuramente. 

Outrossim, observa-se que o artigo 41, inciso I, da Lei 7.201/84, constitui 

como direito do preso a atribuição de trabalho e remuneração ao mesmo.

Dessa forma, DEFIRO o pedido de autorização para exercício de trabalho 

externo do reeducando Gilmar Ribeiro de Jesus, para prestação intra e 

extramuros, com fulcro no artigo 41, inciso II, da Lei 7.210/84, visto que o 

mesmo se submeterá ao exercício de atividade lícita, sem prejuízo à 

execução criminal, dispensando o mesma de uso de tornozeleira 

eletrônica, uma vez que inexistente nesta Comarca referido aparato em 

quantidade suficiente a todos os reeducandos.

 Ademais, permaneça-se o cumprimento das demais condições impostas 

do regime.

Oficie-se à Cadeia Pública local encaminhando cópia da presente e 

solicitando o nome da empresa a qual o reeducando prestará os serviços, 

bem como qual tipo de serviço será prestado.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se e notifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 221640 Nr: 8247-76.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL GARCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDO O SEGUINTE DESPACHO: Defiro o pedido 

das partes para serem ouvidas as testemunhas, onde será tomado 

também o interrogatório do réu. Redesigno audiência para o dia 

24/01/2018, às 15h00min. Com relação as testemunhas que se encontram 

de férias, proceda a secretaria os atos necessários para intimição 

pessoal das mesmas, caso ainda não tenham retornado ao serviço. Saem 

os presentes intimados. Nada mais Encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 221767 Nr: 8338-69.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR GIUFRIDA, JULISMARCO ALVES DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10565

 Processo nº 8338-69.2017.811.0006 - Cód. 221767 Vistos, etc. EIS O 

RELATÓRIO. DECIDO. Diante do exposto, inexistindo aspectos que 

traduzam a pertinência da manutenção de uma situação cautelar 

excepcional em relação ao indiciado, deve ser dado consequência ao 

princípio da não culpabilidade, deferindo-se a liberdade ao mesmo. Assim, 

não estando presentes qualquer dos requisitos necessários para a 

custódia provisória, com fulcro no artigo 310, inciso III, do Código de 

Processo Penal, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS 

Cesar Giufrida e Julismarco Alves de Araújo, concedendo aos mesmos a 

liberdade provisória, mediante pagamento de fiança e aceitação das 

condições que serão impostas nesta oportunidade. O restabelecimento da 

liberdade aos beneficiários deverá ser realizado mediante a aceitação e 

cumprimento das seguintes condições para cada um dos acusados: 1) 

Declarar antes do cumprimento do alvará de soltura os endereços em que 

poderá ser encontrado de modo claro e preciso; 2) Comunicar 

imediatamente ao juízo criminal da comarca onde reside a eventual 
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mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser intimado 

dos atos processuais; 3) Comparecer a todos os atos processuais para 

os quais for intimado; 4) Não se ausentar do território da comarca onde 

reside sem prévia comunicação ao juízo criminal; 5) abster-se da prática 

de crimes ou contravenções penais; 6) recolhimento de fiança no valor de 

R$ 10.000,00 (dez) mil reais. Aceitas as condições e efetuado o 

pagamento da fiança, e advertidos os beneficiários de que o 

descumprimento das medidas impostas importará em imediata expedição 

de mandado de prisão, cumpra-se, servindo a presente como alvará de 

soltura, se por al, os acusados não estiverem presos. Registro, por 

derradeiro, que a concessão da ordem liberatória não inviabiliza que nova 

decisão seja proferida com base em elementos concretos e objetivamente 

considerados que possam emergir do contexto fático-probatório. Ao 

Ministério Público para apresentação e alegações finais, e em seguida à 

defesa. Intime-se e Cumpra-se. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 224924 Nr: 10615-58.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER MARLON RANGEL NEVES DAUBLE, 

WEVERTON COUTO DA SILVA, FABRICIO MARQUES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 10615-58.2017.811.0006 - Cód. 224924

Vistos.

Cumpra-se conforme determinado em fls. 171.

 Solicite-se o laudo de exame de corpo de delito à POLITEC com urgência. 

Caso necessário, proceda contato telefônico, com a devida certificação 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 30198 Nr: 312-39.2004.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO LUIZ GARCIA SACRAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro, conforme o pleito requerido pela Defensoria Pública às fls. 919.

Com a resposta, se necessário, confeccione-se novo cálculo de pena e 

em seguida, manifeste-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 45023 Nr: 7554-15.2005.811.0006

 AÇÃO: Unificação ou Soma de penas ->EXECUÇÕES 

CRIMINAIS->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ASSUNÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Oficie-se conforme pleiteado em fls. Retro.

Após, elabore-se o respectivo cálculo de pena.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 80787 Nr: 7314-21.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÉLCIO JUNIOR GARCIA - 

OAB:

 Vistos, etc.

Conclusão desnecessária.

Intime-se a defesa do reeducando, conforme determinado às fls. 706.

 As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 157268 Nr: 5033-19.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDO DOS SANTOS ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DA 

COMARCA DE CACERES - OAB:

 Vistos, etc.

Proceda-se a retirada do nome do causídico constituído do sistema Apolo, 

após a sua devida intimação quanto ao teor da petição de fls. 279.

Em seguida, atualize-se o cálculo de pena, encaminhando o feito ao 

Ministério Público e em seguida à Defensoria Pública.

As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 161534 Nr: 9326-32.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ESPINOSA SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 Vistos, etc.

Aguarde-se o término do PAD.

Após, às partes para manifestação.

As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 167575 Nr: 4327-02.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI ALANO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Vistos, etc.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida intime-se a defesa para 

manifestação.

As providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 181564 Nr: 3247-66.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, DA DECISÃO DE 

FLS. 192.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 192918 Nr: 10102-61.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FRANCISCO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE APARECIDA 

SOARES NEVES - OAB:15.818/MT

 Vistos, etc.

Retifique-se o cálculo de pena de acordo com a petição e fls. 187/189, 

inserindo como data base ara a progressão a data de 26/08/2016, bem 
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como alterando junto ao cálculo a perda dos dias remidos, os quais 

deverão ser contabilizados com a perda de 1/6 (cf. fls. 168/170), até a 

data supramencionada.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se com urgência.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 198019 Nr: 2276-47.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GOMES BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos, etc.

Aguarde-se o término do PAD.

Após, às partes para manifestação.

As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 208793 Nr: 9217-13.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos, etc.

Homologo o cálculo de pena de fls. 79.

Encaminhe-se atestado de cumprimento de pena ao recuperando.

Aguarde-se o regular cumprimento da pena.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 212899 Nr: 1540-92.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANQUINEI BATISTA DE NEGREIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:8169-MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar nos autos 

quanto a transferência do reeducando no prazo legal.

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 215997 Nr: 3772-77.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER VENTUROLI DE MEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473

 Vistos, etc.

Homologo o cálculo de pena de fls. 33.

Encaminhe-se atestado de cumprimento de pena ao recuperando.

Aguarde-se o regular cumprimento da pena.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 221767 Nr: 8338-69.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR GIUFRIDA, JULISMARCO ALVES DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10565

 Vistos, etc.

Analisando a peça acusatória, verifico que a mesma preenche os 

requisitos do art. 41, CPP, bem como demonstra estar presentes a prova 

da materialidade e indícios suficientes da autoria, razão pela qual RECEBO 

a denúncia oferecida em desfavor de Cesar Giufrida e Julismarco Alves 

de Araújo.

 Citem-se os acusados para apresentarem resposta escrita à acusação, 

por meio de advogado, em 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 396 e 

396-A do Código Processual Penal.

 O Oficial de Justiça deverá indagar aos acusados se eles pretendem 

constituir advogado ou se o juiz deve nomear-lhes um defensor público ou 

dativo para patrocinar a sua defesa, consignando as suas razões.

Decorrido o prazo sem manifestação ou caso os acusados manifestem a 

vontade de serem patrocinados por defensor dativo, desde já NOMEIO a 

Defensoria Pública para proceder à defesa dos mesmos, devendo ser o 

Defensor Público atuante na Comarca intimado para apresentar resposta à 

acusação no mesmo prazo (10 dias, art. 396-A, §2º, CPP).

Proceda-se a juntada da denúncia às folhas subsequentes àquelas de 

movimentação dos autos e juntada de peças, e consequente renumeração 

do feito.

Em relação aos pedidos do Ministério Público relacionados nos itens 3 e 4, 

da manifestação e fls. 59, defiro os mesmos, devendo ser oficiado 

conforme o requerido.

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe (Cartório 

Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, INFOSEG (banco 

de dados de antecedentes criminais), bem como ao correspondente no 

âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde proveio o procedimento 

inquisitorial respectivo), CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 221767 Nr: 8338-69.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR GIUFRIDA, JULISMARCO ALVES DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10565

 Vistos, etc.

Embora tenha a defesa ratificado suas alegações finais (fls. 182), a 

mesma o fez sem que houvesse juntado aos autos as alegações da 

acusação, o que poderá ser alegado oportunamente como nulidade nos 

autos.

Assim, visando sanar eventuais nulidades, intime-se a defesa para que, 

no prazo de 03 (três) dias, ratifique ou retifique suas derradeiras 

alegações finais.

Decorrido o prazo sem a devida manifestação, será interpretado como 

ratificação das alegações existentes.

Após, conclusos.

Cumpra-se com urgência.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 221767 Nr: 8338-69.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR GIUFRIDA, JULISMARCO ALVES DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10565

 Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 
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03/10/2017, às 14h20min, oportunidade em que será tomada a declaração 

do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório dos réus, 

tudo de acordo com a nova sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, 

mais precisamente no seu artigo 400 do CPP. Em relação ao pedido de 

revogação da prisão preventiva, manifeste-se o Ministério 

Público.Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.Requisitem-se e intimem-se os acusados 

para comparecerem à audiência designada acompanhados de seu 

advogado.Notifique-se o Ministério Público e intime-se a defesa.Quanto ao 

pedido de relaxamento da prisão, vista ao MP.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222611 Nr: 8906-85.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR VIEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563

 Vistos.

Trata-se de pedido da Diretoria da Cadeia Pública da Comarca de 

Cáceres/MT, para a cessão do reeducando Ademir Vieira Lopes, para 

prestação de serviços junto às empresas com contrato firmado com o 

Conselho da Comunidade de Cáceres/MT.

 Vieram conclusos.

Eis o relatório.

Decido.

Observo que a Diretoria da Cadeia Pública da Comarca de Cáceres/MT 

postula pela autorização deste Juízo para que do reeducando Ademir 

Vieira Lopes, preste serviços às empresas com contrato firmado com o 

Conselho da Comunidade de Cáceres/MT.

 Entendo que o pleito deve ser deferido, eis que os trabalhos a serem 

realizados pelo recuperando são de extrema importância, para a 

reinserção do mesmo à sociedade.

Ademais, o exercício de trabalho pelo preso, faz-se de extrema 

importância para a finalidade de reinseri-lo na sociedade futuramente. 

Outrossim, observa-se que o artigo 41, inciso I, da Lei 7.201/84, constitui 

como direito do preso a atribuição de trabalho e remuneração ao mesmo.

Dessa forma, DEFIRO o pedido de autorização para exercício de trabalho 

externo do reeducando Ademir Vieira Lopes, para prestação de serviços 

junto preste serviços às empresas com contrato firmado com o Conselho 

da Comunidade de Cáceres/MT, com fulcro no artigo 41, inciso II, da Lei 

7.210/84, visto que o mesmo se submeterá ao exercício de atividade lícita, 

sem prejuízo à execução criminal, dispensando o mesma de uso de 

tornozeleira eletrônica, uma vez que inexistente nesta Comarca referido 

aparato em quantidade suficiente a todos os reeducandos.

 Ademais, permaneça-se o cumprimento das demais condições impostas 

do regime.

Oficie-se à Cadeia Pública local encaminhando cópia da presente e 

solicitando o nome da empresa a qual o reeducando prestará os serviços, 

bem como qual tipo de serviço será prestado.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se e notifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 205637 Nr: 7024-25.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CID DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/0, JULIANO BARRETO LOPES - OAB:20.450/0

 Vistos.

Ao Ministério Público e a Defensoria Pública para se manifestarem quanto 

ao cálculo de pena de fls. 1.433.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 221767 Nr: 8338-69.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR GIUFRIDA, JULISMARCO ALVES DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10565

 Processo nº 8338-69.2017.811.0006 - Cód. 221767

Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem, eis que o Ministério Público não apresentou suas 

derradeiras alegações finais, tendo formulado novas diligencias 

complementares às fls. 140.

 Assim, oficie-se conforme o requerido em referido pleito ministerial.

Com a juntada do laudo, nova vista ao parquet para manifestação e 

apresentação de alegações finais.

Na sequencia, à defesa para a manifestação quanto aos documentos, 

bem como para que retifique ou ratifique suas alegações já apresentadas.

As providências.

Cumpra-se, com urgência.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000473-78.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANAI DA SILVA VARGAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA OAB - MT21911/O 

(ADVOGADO)

 

Intimo o patrono do autor para manifestar nos autos sobre o cumprimento 

integral do acordo

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001544-18.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANO GOMES RODRIGUES DAS CHAGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001544-18.2017.8.11.0005 REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: JOSIANO GOMES RODRIGUES DAS 

CHAGAS Vistos etc. Defiro o pedido de fls. 52. Determino a liberação do 

valor depositado pela parte demandada em favor de seu procurador. Com 

efeito, expeça-se Alvará Judicial de liberação da quantia depositada junto 

a Conta Única em favor do procurador da parte autora, observando os 

dados bancários constantes nos autos (fls. 52). Comunique-se a parte 

credora, via postal, acerca da expedição de alvará de liberação da quantia 

depositada em Juízo na conta informada por seu advogado. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 11 de janeiro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000133-37.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA MARIA PASSOS (EXECUTADO)

T M PASSOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000133-37.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: T M PASSOS - ME, TEREZA MARIA PASSOS Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que houve um equívoco da parte 

autora em requerer a citação por edital, bem como deste Juízo em deferir o 

pedido, uma vez que as executadas foram devidamente citadas, conforme 

certidão de fls. 90/91. Portanto, revogo o despacho de fls. 114/115. 

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 

05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 11 de 

janeiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001719-12.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DA CRUZ FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT0019438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. A. F. (RÉU)

ROBSON GEORGINO BONFIM FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001719-12.2017.8.11.0005 AUTOR: FAGNER DA CRUZ FARIAS RÉU: 

ROBSON GEORGINO BONFIM FERREIRA, FILIPE MAIA ARAUJO FERREIRA 

Vistos etc. Faculto à parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos declaração de hipossuficiência. Decorrido 

o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 11 de janeiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001721-79.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FIRMO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FRANCISCO SOARES (REQUERIDO)

JOVINA DE ALMEIDA SOARES (REQUERIDO)

BENEDITO JOAQUIM SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001721-79.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JOSE FIRMO SOARES 

REQUERIDO: BENEDITO FRANCISCO SOARES, BENEDITO JOAQUIM 

SOARES, JOVINA DE ALMEIDA SOARES Vistos etc. O pedido para 

deferimento da Justiça Gratuita, merece acolhimento. Sabe-se que o Novo 

Código de Processo Civil admite a carência momentânea de recursos, 

prevendo a possibilidade de o benefício ser concedido por ato específico, 

ou mesmo a redução e parcelamento das custas. Veja-se: "Art.98 (...) § 

5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os 

atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. A prova produzida pelo documento (fls.20) demonstra que 

a parte autora não possui rendimentos suficientes para o desembolso das 

despesas do processo, porque há risco de comprometimento do seu 

sustento e de sua família. Além disso, o fato de estar representada em 

Juízo por advogado particular não impede o deferimento do pedido, pois o 

critério para a aferição é a capacidade econômica. Assim, diante da 

declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora, não havendo 

nos autos, pelo menos até agora, prova no sentido de que ela pode arcar 

com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo 

do próprio sustento e de sua família, deve ser deferido o pedido, 

ressalvada, entretanto, a possibilidade de futura impugnação e revogação, 

caso sobrevenha comprovação de sua capacidade financeira, consoante 

dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita à 

parte autora, nos termos do art. 98, do CPC/2015. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. Designo audiência de conciliação e mediação 

para o dia 29 de maio de 2018, às 13:30 horas. Intimem-se as partes 

litigantes por meio de seus procuradores para comparecerem em 

audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do 

artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Aportando a resposta, à impugnação em 15 

(quinze) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem 

prejuízo do exposto, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

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

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 11 de janeiro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001729-56.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE LIBER JOCOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODEBRECHT TRANSPORT S.A (RÉU)

JOSE GUARINO FERNANDES (RÉU)

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

ANDERSON SILVA SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001729-56.2017.8.11.0005 AUTOR: GEOVANE LIBER JOCOSKI RÉU: 

ANDERSON SILVA SANTOS, JOSE GUARINO FERNANDES, 

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., ODEBRECHT TRANSPORT S.A 

Vistos etc. Faculto à parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos declaração de hipossuficiência. Decorrido 

o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 11 de janeiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001696-66.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCA BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE PINHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001696-66.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: EDSON FRANCA BRITO 
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EXECUTADO: MARCIO JOSE PINHO Vistos etc. Faculto à parte autora a 

emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, constar na petição o 

pedido de Justiça Gratuita, tendo em vista que fora juntada Declaração de 

Hipossuficiência, mas não houve o referido pedido. Decorrido o prazo ‘in 

albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 11 

de janeiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000009-20.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ND COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (RÉU)

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000009-20.2018.8.11.0005 AUTOR: ND COMERCIO E REPRESENTACOES 

LTDA RÉU: GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS 

LTDA - ME, LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Faculto a parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento e consequentemente o cancelamento da 

distribuição (NCPC, 320 e 321), comprovar o pagamento integral das 

custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in albis’, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 11 de janeiro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001719-12.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DA CRUZ FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT0019438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. A. F. (RÉU)

ROBSON GEORGINO BONFIM FERREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001719-12.2017.8.11.0005 AUTOR: FAGNER DA CRUZ FARIAS RÉU: 

ROBSON GEORGINO BONFIM FERREIRA, FILIPE MAIA ARAUJO FERREIRA 

Vistos etc. Faculto à parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos declaração de hipossuficiência. Decorrido 

o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 11 de janeiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001729-56.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE LIBER JOCOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODEBRECHT TRANSPORT S.A (RÉU)

JOSE GUARINO FERNANDES (RÉU)

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

ANDERSON SILVA SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001729-56.2017.8.11.0005 AUTOR: GEOVANE LIBER JOCOSKI RÉU: 

ANDERSON SILVA SANTOS, JOSE GUARINO FERNANDES, 

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A., ODEBRECHT TRANSPORT S.A 

Vistos etc. Faculto à parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos declaração de hipossuficiência. Decorrido 

o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 11 de janeiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000133-37.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA MARIA PASSOS (EXECUTADO)

T M PASSOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000133-37.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: T M PASSOS - ME, TEREZA MARIA PASSOS Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que houve um equívoco da parte 

autora em requerer a citação por edital, bem como deste Juízo em deferir o 

pedido, uma vez que as executadas foram devidamente citadas, conforme 

certidão de fls. 90/91. Portanto, revogo o despacho de fls. 114/115. 

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 

05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 11 de 

janeiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001353-70.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO KONRAD (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT0013528A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO COSTA MAURIZ (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do Autor para querendo em 5 dias manifestar nos autos 

acerca das seguintes Certidões: - " .... efetivei a CITAÇÃO do executado 

FABIANO COSTA MAURIZ por todos os termos do mandado e da petição 

inicial, e bem assim ficou ciente, para, no prazo de 03 (três) dias, quitar o 

débito e seus encargos legais" - " .... devidamente citado, deixou decorrer 

o prazo legal e não quitou o débito em questão, assim, consoante diretriz 

inserido no parágrafo 1º do artigo 829 do Novo CPC, regressei até o 

endereço declinado, aonde não realizei o ato de penhora face não ter 

encontrado bens em nome do executado."

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1001099-97.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMOS ROSA SALDANHA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001099-97.2017.8.11.0005 DEPRECANTE: MACROFERTIL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. DEPRECADO: AMOS ROSA 

SALDANHA Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que por um 

equívoco fora juntado ao processo despacho equivocado. Desta forma, 

chamo o feito a ordem. Do postulado constante às fls. 105, ressalto a 

impossibilidade de pesquisa de endereços por este juízo deprecado, posto 

ser competência do juízo deprecante decidir sobre o pedido. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 11 

de janeiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001752-02.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEO CONSTRUTORA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1 0 0 1 7 5 2 - 0 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 5  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LEO 

CONSTRUTORA EIRELI - EPP Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de LEO 

CONSTRUTORA EIRELI - EPP, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Em postulado de fls. 62, a parte autora pugna pela desistência do feito e 

por consequência sua extinção. É o necessário relato. DECIDO. Da análise 

dos autos, verifico que a parte demandada não foi citada, não existindo 

óbice para a homologação da desistência do presente feito, requerido pela 

parte autora. HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por 

sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de expedir Ofícios 

para baixa de restrições, posto que não houve tais determinações. Custas 

pela parte autora. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Diamantino, 11 de janeiro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001665-46.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON ROZENDO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DEPVAT (RÉU)

 

Intimo a patrona do Autor para informar o atual endereço do Requerido, 

face a devolução da Carta de Citação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001162-25.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ACASSIO MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI (RÉU)

 

Intimo o patrono do Autor para em 5 dias informar o atual endereço do 

Requerido, face a devolução da Carta de Citação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001518-20.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEGRAO OAB - SP138723 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO & STANGLE LTDA - ME (EXECUTADO)

EGIDIO FREDERICO (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do Autor para em 5 dias manifestar nos autos acerca da 

Certidão do Sr. Oficial de Justiça a seguir transcrita: " ... dirigi-me ao Incra 

e lá sendo fui informado de que o Loteamento Boa Esperança, nao 

pertence ao Municipio de Diamantino/MT e sim a cidade do Municipio de 

Tapurah/MT, e Comarca. Assim sendo nao sendo possivel efetuar o 

cumprimento..."

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000649-57.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBLEIS SILVA FELIX (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do Autor para manifestar em 5 dias acerca da certidão 

negativa de citação do Requerido

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001235-94.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(REQUERIDO)

EDSON SANCHES (REQUERIDO)

 

Intimo os patronos do Autor para manifestarem em 5 dias acerca da 

Certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita: "DEIXEI DE EFETUAR A 

“BUSCA E APREENSÃO” do bem móvel (veículo automotor) elencada no r. 

mandado, uma vez que, não encontrei naquela propriedade e/ou agrovila 

Deciolândia, o bem objeto de busca e apreensão. Que, conforme 

informações colhidas na agrovila, o veículo é usado na venda de produtos 

de nutrição animal em empresa de propriedade do requerido; que, faz o 

trajeto da Deciolândia para interior de Mato Grosso, Rondônia e Acre e, 

dificilmente poderá ser localizado neste município. Sendo assim, após 

duas diligências frustradas nesta comarca, dei por encerradas as 

diligências. Que, para dar cabal cumprimento aos trabalhos realizados, foi 

realizadas as duas diligências já mencionadas, no entanto, tão somente, a 

primeira foi custeada pelo autor. Assim, conforme permissivo na Portaria 

109/2013-DF e Provimento de nº 04/2015 da CGJ, Art. 1º, item 3.3.43, me 

sirvo da presente para requerer de Vossa Excelência seja impulsionado o 

autor para efetuar a complementação no valor de R$ 540,00 (quinhentos e 

quarenta reais) para complementação dos custos com a diligência, até 

então, não custeada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000952-71.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO)

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODENILSON DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimo os patronos do Exequente para em 5 dias manifestarem acerca da 

Certidão do Sr. Oficial de Justiça - ID. 11186287

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000536-06.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DE SOUZA LEITE (EXECUTADO)

 

Intimo os patronos do Exequente para em 5 dias manifestarem acerca da 

Certidão Negativa de Citação do Sr. Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001237-64.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(REQUERIDO)

EDSON SANCHES (REQUERIDO)

 

Intimo os patronos do Autor para em 5 dias manifestarem nos autos 

acerca da Certidão do Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001276-61.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EDUARDO SANCHES WALOSZEK (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do Autor para em 5 dias manifestar acerca da Certidão do 

Sr. Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000580-25.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES (EXECUTADO)

GERMINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

FERNANDA PIOVEZAN FIGUEIREDO SANCHES (EXECUTADO)

ADRIANA DE ALMEIDA BRANCO SANCHES (EXECUTADO)

VICTOR LOURENCO SANCHES (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do Autor para que em 5 dias manifeste nos autos acerca 

da Certidão do Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001155-33.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDEGAR CORNELIUS (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do Autor para manifestar em 5 dias acerca da Certidão 

Negativa de Citação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001557-17.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDEMAR DA ROSA BARCELLOS (RÉU)

 

Intimo o patrono do Autor para complementar a Diligência do Oficial de 

Justiça, como segue requerido: ".... Razão pela qual, venho requerer nesta 

Certidão, que a parte autora seja intimada a recolher o valor da diligência 

para o devido deslocamento até a propriedade do requerido, além das 03 

(três) diligências já efetivadas até o seu endereço residencial, para 

efetivação da CITAÇÃO do requerido, que importa no valor de R$ 850,00 

(Oitocentos e cinquenta reais). Razão esta pela qual, fico com o 

respectivo mandado em meu poder, aguardando o recolhimento da 

diligência..."

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 122540 Nr: 4369-49.2017.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Keila Anacleto de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Fabiana Krohling de 

Souza, Alexsandro Giovani de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido e SUSPENDO os atos expropriatórios 

sobre o bem litigioso objeto dos embargos (matricula sob nº 4689 – RGI da 

Comarca de Diamantino/MT). Certifique-se nos autos principais.Designo 

audiência de conciliação e mediação para o dia 11 de abril de 2018, às 

16:00 horas.Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores 

para comparecerem em audiência.Encaminhem-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização 

do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil.Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos para 

homologação.Caso não alcançada a composição em audiência, a parte 

demandada deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no prazo 

legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a advertência 

constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil.Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo 

Civil.Aportando a resposta, à impugnação em 10 (dez) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Em seguida, intimem-se as 

partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento.Após, voltem-me os autos conclusos, 

para que o processo seja saneado, momento em que serão fixados os 

pontos controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento, 

isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado da lide.Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105560 Nr: 665-62.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rádio Parecis de Diamantino Ltda, Jose de Arimatéia 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnenelo Bezerra Neto, Julio Jose de Campos, 

João Capeletto Neto, Silvio Zulli, Wilson Falcão Moreira da Silva, João 

Batista de Almeida, Oscar da Costa Ribeiro, Jose Gabriel da Silva, Luiz 

Fernando Ricciardi, Osmar Pedrollo, Yoshinobu Narita, Alcebiades do 

Esperito Santo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Claudinei Espinola - 

OAB:13898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Cristina dos Santos 

- OAB:14.507, José Gabriel da Silva Junior - OAB:12.941, Otavio 

Pinheiro de Freitas - OAB:MT-3591, Ricardo Augusto Mendes Silva 

- OAB:6.593

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e determino seja 

expedido Alvará Judicial para JUCEMAT – Junta Comercial do Estado de 

Mato Grosso, para que efetue a baixa em seus registros NIRE 51 2 

0004463-1, em relação ao nome dos demandados, suprindo a 

necessidade de assinatura dos requeridos e excluindo-os da relação dos 

sócios da RÁDIO PARECIS DE DIAMANTINO LTDA.Determino o registro da 

Alteração Contratual nº 2 da Sociedade Radio Parecis de Diamantino Ltda, 

para que seja feita a habilitação, cessão e transferência de quotas do 

quadro societário, incluindo-se o nome da Srª Sirley Ferreira de Arimatea 

Silva e excluindo os demais sócios: Espólio de Agnelo Bezerra Neto, Sr. 

Julio José De Campos, Sr. João Zanata, Sr. Silvio Zulli, Sr. Wilson Falcão 

Moreira da Silva, Sr. Oscar da Costa Ribeiro, Espólio de João Batista de 
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Almeida, Sr. João Capeletto Neto, Sr. José Gabriel da Silva, Sr. Luiz 

Fernando Ricciardi, Espólio de Osmar Pedrollo, Yoshinobu Narita, Sr. 

Alcebiades do Espirito Santo e Sr. Afonso Henrique Maiomi.Sem custas e 

honorários em face a gratuidade. Intimem-se as partes por meio de seu 

procurador.Observadas as formalidades legais, arquive-se.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112943 Nr: 4185-30.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delphina Portiolli de Oliveira, Espólio de José Rodrigues 

de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Arthur Mattioni, Marta Helena Viecili 

Mattioni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Luiz Ferreira da 

Silva - OAB:6.565, CARLOS GOMES DA SILVA - OAB:4957, Deniz 

Espedito Serafini. - OAB:5.398-A/MT, Luiz Carlos de Carvalho 

Dores - OAB:12.724, MARCO ANTONIO PIZZOLATO - OAB:68647

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 327/335, a embargante alega que o autor/embargado 

adentrou na posse do imóvel litigioso antes da haver nos autos expedição 

do mandado de imissão na posse, e que está ocupando uma área maior do 

que a fixada em sentença.

Desde modo, o julgamento destes embargos deve ser convertido em 

diligência, para que o oficial de justiça constate a alegada irregularidade.

Portanto, determino a expedição de mandado de constatação na área em 

litígio, para que o oficial de justiça verifique qual a extensão da área que o 

embargado se encontra, e se ele adentrou em área maior do que a fixada 

em sentença.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 91313 Nr: 10-61.2014.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Schwab Mattozo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do Autor para ciência e manifestação em 5 dias acerca 

do endereço informado pelo Sistema Bacenjud.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 90738 Nr: 3000-59.2013.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Toyota do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Niedson José Vanni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marili Ribeiro Taborda - 

OAB:12.293-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Toyota do 

Brasil S/A em face de Niedson José Vanni.

 Pugna o requerente pelo desentranhamento do mandado de busca e 

apreensão para que novas diligências sejam realizadas no endereço 

indicado na petição.

É o relatório. Decido

Dispõe o art. 242, V, da CNGC/MT que o serviço de plantão judiciário 

destina-se exclusivamente ao recebimento, conhecimento ou decisão de 

pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que 

objetivamente comprovada a urgência.

 No caso dos autos observo que o requerente pugna pelo 

desentranhamento do mandado de busca e apreensão de veículo para 

que esse seja cumprido no endereço indicado na petição, bem como 

requerer que os atos processuais ocorram em segredo de justiça até o 

cumprimento da medida liminar.

 Em consulta aos autos no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso constatei que o feito pende de análise de embargos declaratórios 

com efeitos infringentes, contudo não há nos autos declaração judicial de 

efeitos suspensivos dos embargos, de modo que passo a análise do pleito 

do requerente.

 Analisando as informações dispostas à petição do autor em consonância 

com o que dispõe o art. 242, V, da CNGC/MT, restou demonstrado 

objetivamente a urgência do caso, haja vista a ocultação do bem pelo 

requerido, conforme informação descrita na petição.

Assim, defiro o pedido do requerente e determino o desentranhamento do 

mandado de busca e apreensão devendo esse ser cumprido no endereço: 

Rua João Pessoa, 449, Jardim Guarana – Diamantino/MT, CP 787400-000.

 Defiro os benefícios descritos nos art. 212, §2º e 214, II, ambos do CPC, 

bem como o auxílio de força policial ou arrombamento e autorizo que o Sr. 

Oficial de Justiça proceda com o cumprimento da medida em comarcas 

contíguas (art. 255 do CPC).

Processe-se em segredo de justiça.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 108093 Nr: 1651-16.2016.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adjarma Souza Pinto Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte exequente, para providenciar, no prazo de 05 

(cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de 

Recolhimento deverá ser impressa no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em 

serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - CGJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000530-96.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANNONI PAZETO OAB - MT0007324A (ADVOGADO)

ANA LUCIA STEFFANELLO OAB - MT4709/B (ADVOGADO)

DEBORA SCHEVINSKI DENTI OAB - MT22944/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 1000530-96.2017.8.11.0005 

AUTOR: TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E 

RETALHISTA DE PETROLEO LTDA RÉU: ALEXSANDRO GIOVANI DE 

SOUZA Vistos etc. Recebo a Apelação. Intime-se a parte apelada a 

responder no prazo legal e, existindo preliminares, intime-se a parte 

recorrente para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas (§ 2º 

art. 1.009, Novo CPC). A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se 

os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consignadas as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Diamantino, 11 de janeiro de 2018. André Luciano Costa 

Gayva Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001661-09.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO GENOUD PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 1001661-09.2017.8.11.0005 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: RICARDO GENOUD PEREIRA DA SILVA Vistos etc. Recebo a 

inicial e seus respectivos documentos. Relata a parte autora, que por 

força de instrumento particular, concedeu a parte demandada um 

empréstimo bancário, sendo entregue em garantia da dívida, por meio de 

alienação fiduciária, nos termos do DL nº 911/1969, o bem descrito na 

inicial, porém, a parte requerida tornou-se inadimplente com as obrigações 

assumidas, pelo que foi constituída em mora por meio de notificação 

extrajudicial e/ou protesto do título. Assim, requereu a concessão de 

medida liminar que determine a busca e apreensão do bem em questão. 

Instruiu a inicial com documentos. DECIDO. A concessão de liminar em 

ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária 

pressupõe a prévia constituição em mora do devedor, que poderá ser 

comprovada mediante notificação expedida por intermédio de Cartório de 

Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor, nos 

termos do § 2º, art. 2º do DL nº 911/69. Após a análise da inicial e prova 

convergida aos autos, reputo presentes os requisitos legais para a 

concessão da medida liminar pretendida pelo autor, eis que demonstrou o 

vínculo jurídico que une as partes, bem como se desincumbiu do ônus de 

comprovar a mora do requerido por meio do protesto/notificação/intimação 

do título. Ante o exposto, com fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a 

liminar requerida e determino a expedição de mandado de busca e 

apreensão do veículo descrito na inicial, depositando-se o bem com a 

parte autora ou com a pessoa indicada nos autos pela mesma. Cumprida a 

liminar, ato contínuo, CITE-SE a parte demandada para apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar. 

INTIME-SE a parte demandada para que em 05 (cinco) dias, igualmente 

contados da execução da liminar, exerça a faculdade contida no § 2º, art. 

3º do DL nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004, 

pagando a integralidade da dívida. Constem as advertências legais (Novo 

CPC, art. art. 344). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 11 de janeiro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001663-76.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELA MAURA DE ALMEIDA CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1 0 0 1 6 6 3 - 7 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 5  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MICHELA 

MAURA DE ALMEIDA CAMPOS Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA em face de MICHELA MAURA DE ALMEIDA CAMPOS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de fls. 58, a parte 

autora pugna pela desistência do feito e por consequência sua extinção. É 

o necessário relato. DECIDO. Da análise dos autos, verifico que a parte 

demandada não foi citada, não existindo óbice para a homologação da 

desistência do presente feito, requerido pela parte autora. HOMOLOGO a 

desistência da ação para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, 

por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por sentença sem resolução 

de mérito, o que faço com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de expedir Ofícios para baixa de 

restrições, posto que não houve tais determinações. Custas pela parte 

autora. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às providências. 

Diamantino, 11 de janeiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

2ª Vara Cível

Edital

PAUTA DE JULGAMENTO EXTRAORDINÁRIA DIA: 30/01/2018 HORA: 

08:00 horas PROCESSO Nº: 208-50.2004.811.0005– código 21343 AUTOR 

: P Ministério Público do Estado de Mato Grosso RÉU: Rodson dos reis 

ARTIGO: Artigo 121, "caput", do Código Penal. DEFENSOR: Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso VÍTIMA: Adevilson Evangelista da Cruz 

D IA :  2 1 / 0 2 / 2 0 1 8  H O R A :  0 8 : 0 0  h o r a s  P R O C E S S O  N º : 

494-42.2015.811.0005– código 97773 AUTOR: Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso RÉU: Wenderson Rosa de Oliveira Silva ARTIGO: Artigo 

121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal DEFENSOR: Dr. 

Fabricio Carvalho Santana VÍTIMA: Policial Militar Jectan Presley Rodrigues 

Barros da Silva DIA: 28/02/2018 HORA: 08:00 horas PROCESSO Nº: 

1498-32.2006.811.0005 – código 30510 AUTOR: Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso RÉU: ALAIR MARIA SILVA FONTES ARTIGO: 

Artigo 121, §2º, I do Código Penal, com incidência da Lei nº 8.072/90. 

DEFENSOR: Elizio Lemes de Figueiredo e Crislayne Aparecida Figueiredo 

VÍTIMA: Agnaldo Arruda Matos Dado e passado nesta Comarca de 

Diamantino/MT, aos 02 de janeiro de 2018. Eu,(Elieth Ferreira da Silva), 

Gestora Judiciária Designada, digitei e subscrevi.(A) Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior Juiz de Direito da 2ª Vara e Presidente do Tribunal do 

Júri

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

AÇÃO DE ALIMENTOS – JUSTIÇA GRATUITA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 1001703-58.2017.811.0005

ESPÉCIE: ALIMENTOS

PARTE AUTORA: CLAUDIA DA SILVA COSTA - CPF: 032.453.011-03 

(AUTOR)

ADVOGADO(S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE REQUERIDA: FRANSCISCA AVELINO DA SILVA (BRASILEIRA, CPF 

N. 670.632.830-38) e JOACIR BARBOSA (DOCUMENTOS IGNORADOS E 

LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO)

VALOR DA CAUSA: R$ 11.244,00

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima indicada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e 

do despacho judicial adiante transcrito, bem como INTIMAÇÃO dela para a 

audiência MEDIAÇÃO designada para o dia 04/06/2017, às 14:00 horas, na 

sala do CEJUSC no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado, 

oportunidade em que deverá comparecer acompanhado de advogado e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, momento em 

que poderá apresentar sua contestação, importando a sua ausência em 

confissão e revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pela 

parte autora na inicial. Fica também, o requerido INTIMADO, por este Edital, 

acerca da decisão que DEFERIU os alimentos provisórios, no valor de 30% 

do salário mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias.

RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: Noticia a autora que o pai do Menor M. A. C. 

B., na Ação 170-23.2013.811.0005 acordaram a guarda unilateral em 

favor da genitora, cabendo ao genitor arcar com a pensão no montante de 

30% do salário mínimo vigente. Ocorre que o genitor não vem efetuando o 

pagamento da pensão alimentícia, além de se encontrar em lugar incerto e 

não sabido em Portugal, frustrando a Execução de Alimentos, o que põe 

em xeque a subsistência do filho. Requer a condenação dos avós 

paternos para pagarem a pensão alimentícia para o neto, bem como 

despesas extraordinárias.

 DESPACHO/DECISÃO: I – Dispõe o § 1º do artigo 1.694 do Código Civil: 

"Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do 

reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". Partindo dessa premissa, 

observo que não há como fixar os alimentos no valor requerido na peça 

inicial, uma vez que ainda não há informações precisas sobre a renda 
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mensal do réu. Posto isso, fixo os alimentos provisórios em 30% do salário 

mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias. II – Encaminhe 

os autos ao CEJUSC para designar audiência de conciliação/mediação 

com consequente citação, conforme prevê o artigo 334 do Código de 

Processo Civil. III – Int. IV – Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Diamantino/MT, 18 de dezembro de 2017. Eu, Heloisa Helena Siqueira – 

Analista Judiciário, digitei. Diamantino, 27 de dezembro de 2017. (A) Elieth 

Ferreira da Silva – Gestor Judiciário.

 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(65) 33361611

EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 15 DIAS AUTOS N.º 2657-92.2015.811.0005 – Código: 102361 

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

DO TRABALHO EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso EXECUTADO(A, S): Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda e 

Ilda Onesco Costa e Vicente Aparecido Francisco Costa CITANDO(A, S): 

Executados(as): Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda, CNPJ: 

03155407000186Inscrição Estadual:  13.188.671-1 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/10/2015 VALOR DO DÉBITO: R$ 97.449,72

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: A 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO propõe AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, nos moldes da Lei 6.830/80, requerendo a citação do 

Executado Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda, para que no prazo 

de 05(cinco) dias pague a dívida de R$ 97.449,72 (noventa e sete mil 

quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), que 

corresponde ao valor do débito com acréscimos legais e honorários. 

Requer caso não efetuado o pagamento devido, que seja procedida a 

penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução, intimando-se desta os Executados e, se for o caso, 

respectivos cônjuges, à fim de garantir o pagamento do débito, na 

eventualidade da penhora recair sobre os bens imóveis, ficando desde já 

requerida. Requer, ainda, que sejam os Executados intimados da penhora 

para, querendo, interpor embargos, no prazo legal prosseguindo-se a 

ação até satisfação do débito. Requer, por derradeiro, se necessário for a 

aplicação do artigo 172, parágrafo 2º, do CPC, bem como a condenação 

no valor do débito com os acréscimos processuais e custas. 

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Dolacy Moreira Costa - Técnica Judiciária, 

digitei. Diamantino - MT, 19 de dezembro de 2017.Elieth Ferreira da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001354-55.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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Intimo o patrono do Autor para querendo manifestar nos Autos acerca dos 

Estudos Sociais = ID"s 11227293, 11227354, 11251963
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. S. (REQUERIDO)

 

INTIMO O PATRONO DO AUTOR DA DATA DESIGNADA PARA AUDIÊNCIA 
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KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001706-13.2017.8.11.0005 AUTOR: IVONI RODRIGUES OLIVEIRA RÉU: 

FRANCISCO VITOR DE OLIVEIRA JUNIOR I – Com fundamento no artigo 

357 do Código de Processo Civil passo ao saneamento e organização do 

processo. Delimito a questão de fato sobre a qual recairá a atividade 

probatória na avaliação sobre: i) período de convivência da união estável; 

ii) patrimônio adquirido durante a união estável. Considerando que a 

produção probatória não é de alta complexidade determino a limitação a 03 

o número de testemunhas a serem ouvidas. Posto isso: i) designo o dia 

27.3.2018, às 17 horas, para audiência de instrução; ii) o rol de 

testemunhas deve ser apresentado 15 dias antes da audiência. II – Int. 

Diamantino/MT, 18 de dezembro de 2017. Gerardo Humberto Alves Silva 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001706-13.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEZ VEZENTIN DUARTE OAB - PR67597 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. V. D. O. J. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001706-13.2017.8.11.0005 AUTOR: IVONI RODRIGUES OLIVEIRA RÉU: 

FRANCISCO VITOR DE OLIVEIRA JUNIOR I – Com fundamento no artigo 

357 do Código de Processo Civil passo ao saneamento e organização do 

processo. Delimito a questão de fato sobre a qual recairá a atividade 

probatória na avaliação sobre: i) período de convivência da união estável; 

ii) patrimônio adquirido durante a união estável. Considerando que a 

produção probatória não é de alta complexidade determino a limitação a 03 

o número de testemunhas a serem ouvidas. Posto isso: i) designo o dia 

27.3.2018, às 17 horas, para audiência de instrução; ii) o rol de 

testemunhas deve ser apresentado 15 dias antes da audiência. II – Int. 

Diamantino/MT, 18 de dezembro de 2017. Gerardo Humberto Alves Silva 

Junior Juiz de Direito
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REQUERENTE: REGINALDO FRANCISCO DE ARAUJO REQUERIDO: 

SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
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I. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. II. Sustenta o autor, em 

síntese, que participou do concurso público para a Polícia Militar. Aduz que 

foi considerado inapto no exame psicotécnico. Afirma que inexistem 

critérios objetivos para a realização do mencionado exame, bem como 

inexiste previsão legal para sua realização. Ao final, pede o deferimento 

de tutela provisória de urgência com o fim de determinar sua aprovação e 

participação nas demais fases do concurso público regido pelo edital n. 

002/2013 (id. 10673292). É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo a ausência de elementos para o 

deferimento da tutela. Consta do Edital n. 002/2013 a previsão de 

avaliação psicológica, de caráter unicamente eliminatório, nos seguintes 

termos: 10.1. A Terceira Fase: Avaliação Psicológica, de caráter 

unicamente eliminatório, será realizada somente com os candidatos não 

eliminados na Segunda Fase: Teste de Aptidão Física. 10.1.1. O candidato 

deverá no dia, local e horário estipulado para a Avaliação Psicológica 

entregar a documentação solicitada no subitem 12.3 para a Quinta Fase: 

Investigação Documental e Funcional. 10.2. A Avaliação Psicológica 

consistirá na aplicação de um conjunto de procedimentos objetivos e 

científicos, que permite aferir a compatibilidade das características 

psicológicas do candidato com as atribuições dos cargos de Soldado da 

Polícia Militar e Soldado do Corpo de Bombeiros Militar. 10.3. A avaliação 

consistirá na análise objetiva e padronizada de características cognitivas, 

emocionais, de personalidade e motivacionais dos candidatos, podendo 

ser aplicada coletivamente. Para tanto poderão ser utilizados testes, 

questionários ou inventários aprovados pelo Conselho Federal de 

Psicologia e realizados por psicólogos registrados no Conselho Regional 

de Psicologia. 10.4. No dia da realização dos testes o candidato deverá 

atentar somente às instruções que forem transmitidas pelos técnicos 

responsáveis pela aplicação. (id. 10673632) Nesse sentido, a Lei 

Complementar Estadual n. 555/2014 prevê: Art. 11 São requisitos para 

ingresso nas instituições militares: (...) VIII - obter aprovação nos exames 

médicos, físicos, psicológicos e intelectual, exigidos para a inclusão ou 

matrícula; Em síntese, a legislação estadual exige a avaliação psicológica 

para ingresso na carreira da Polícia Militar, regra essa reproduzida no 

edital. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o exame 

psicológico demanda a presença de 03 elementos: i) previsão legal; ii) 

objetividade dos critérios; iii) possibilidade de revisão do resultado (AgRg 

no AREsp 834516/DF Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

2015/0324778-0 – Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma – j. 

2.2.2017). No caso dos autos, conforme demonstrado, a Lei Complementar 

Estadual exige o exame psicológico, sendo certo que o edital estabeleceu 

requisitos objetivos e científicos, bem como foi assegurado a interposição 

de recurso. Do exposto, entendo que neste juízo de cognição horizontal 

não se faz presente o requisito da probabilidade do direito, com 

consequente prejuízo da tutela provisória de urgência. Posto isso, indefiro 

o pedido de tutela provisória de urgência. III. Cite-se o réu para apresentar 

contestação, observado o artigo 183 do Código de Processo Civil. IV. 

Caso o réu, na contestação, sustente alguma das matérias enumeradas 

nos artigos 337 e 350 do Código de Processo Civil abra vista ao autor para 

manifestação, no prazo de 15 dias. IV. Int. Diamantino/MT, 15 de dezembro 

de 2017. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 1001642-03.2017.8.11.0005 

AUTOR: EDER BATISTONI RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO I. Sustenta o 

autor, em síntese, que: Conforme se depreende do laudo médico que 

acompanha a presente exordial, o autor apresenta há cerca de 01 (um) 

ano quadro de piora progressiva da deambulação, apresentando 

eletroneuromiografia dos 04 (quatro) membros com evidência de 

polineuropatia sensitivo-motora, com padrão axonal e desmielinizante. 

Estudo do liquor cefalorraquidiano evidenciou a presença de 

hiperproteinorraquia. (...) Em razão disso, conforme bem demonstrado no 

referido laudo médico, emitido pelo Dr. Anderson Kuntz Grzesiuk, o Autor 

necessita fazer o uso do medicamento imunoglobulina humana, nos 

seguintes moldes: Uso Endovenoso, frasco de 5,0 gramas. Correr 05 

frascos EV, no período de 05hrs, durante 05 dias seguidos. O esquema 

será repetido por 03 meses seguidos. (id. 11010953) Ao final, pede o 

deferimento de tutela provisória de urgência para determinar que o réu 

forneça 75 frascos do medicamento imunoglobulina humana. É o relatório. 

Decido. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer 

sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto 

é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária 

das alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). 

Esses autores também afirmam que “a probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo a 

ausência de elementos para o deferimento da tutela. Existem 02 pontos a 

serem considerados. Em primeiro lugar, consta da avaliação realizada pela 

Farmácia do Componente Especializado a seguinte decisão: Indeferido. 

Anamnese não compatível com CID-10 e diagnóstico especificado, apesar 

de CID de Guillain-Barré a história informa tratar-se de neuropatia crônica 

desmielinizante com diabetes mellitus, sendo que o tratamento para esta 

patologia não está previsto no protocolo do SUS. (id. 11179239) Nesse 

aspecto, a Farmácia do Componente Especializado entendeu, em 

anamnese com o autor, que o quadro não é compatível com o CID-10, 

tratando-se de neuropatia crônica desmielinizante com diabetes mellitus. E 

decorrência desse fato, indeferiu o fornecimento do medicamento, 

ressaltando que o tratamento para patologia não é prevista em protocolo 

do SUS. Por sua vez, o NATJUS informou que a imuniglobulina humana é 

fornecida pelo SUS para alguns tratamentos, exceto para a patologia do 

autor (id. 11322769). Ao analisar a STA 178/2009 e a STA 244/2009, o 

Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o registro na ANVISA é 

condição necessária para atestar a segurança e benefício do produto, 

salvo naqueles casos em que a agência autoriza sua importação. Também 

considerou que, em geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido 

pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre 

que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de 

saúde existente. Em relação ao tratamento experimental, voltou a 

asseverar a impossibilidade de seu fornecimento pelo ente público. Em 

relação à inexistência de tratamento no SUS deve ser observado: (i) se a 

decisão administrativa decorre de uma opção em não fornecer o 

tratamento ou de uma vedação para sua dispensação: em regra, a 

decisão administrativa deve ser respeitada; (ii) omissão administrativa: 

pode ser impugnada judicialmente com o fim de averiguar sua eficácia. 

Essas decisões judiciais se fundam na medicina baseada em evidências, 

que ‘utiliza provas científicas existentes e disponíveis no momento, com 

boa validade interna e externa, para a aplicação de seus resultados na 

prática clínica’[1]. Nesse sentido, o Ministro Marco Aurélio, ao relatar a 

Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.501/DF, 

asseverou: Não se trata aqui de negar às pessoas diagnosticadas com 
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câncer a esperança de cura de doença tão grave e devastadora. Em 

verdade, o que se busca é garantir que as expectativas de melhora com o 

uso de substâncias medicamentais sejam fundadas em evidências 

científicas e clínicas, sem expor os pacientes a maiores riscos de danos à 

saúde ou a tratamentos inócuos, que constituam somente ilusão. (sem 

negrito no original) A Ementa ficou redigida nos seguintes termos: SAÚDE 

– MEDICAMENTO – AUSÊNCIA DE REGISTRO. Surge relevante pedido no 

sentido de suspender a eficácia de lei que autoriza o fornecimento de 

certa substância sem o registro no órgão competente, correndo o risco, 

ante a preservação da saúde, os cidadãos em geral. Sobre o tema, 

julgado do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS 

ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. 

FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter 

meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o 

Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao 

gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de 

tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas 

hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, 

podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal 

ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no 

sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de 

medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde 

que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz 

para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não 

previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas 

constantes dos autos, providência inviável neste momento processual 

(Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a 

decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE nº 

831.385/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 

de 6/4/15 – sem negrito no original) A matéria, fornecimento de 

medicamento não previsto em ato normativo do SUS, encontra-se 

pendente de julgamento no Recurso Especial Repetitivo n. 1.657.156/RJ, 

afetado ao Tema n. 106/STJ, nos seguintes termos: Obrigatoriedade do 

poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos 

normativos do SUS. Em relação a essa matéria, o Fórum Nacional de 

Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, editou os seguintes enunciados: 

ENUNCIADO n. 6: A determinação judicial de fornecimento de fármacos 

deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase 

experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei. 

ENUNCIADO n. 9: As ações que versem sobre medicamentos e 

tratamentos experimentais devem observar as normas emitidas pela 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) e Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa), não se podendo impor aos entes federados 

provimento e custeio de medicamento e tratamentos experimentais. 

ENUNCIADO n. 12: A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no 

caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e 

descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo 

segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o 

diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), 

tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência 

ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária). ENUNCIADO n. 14: Não comprovada a inefetividade 

ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede 

pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas 

públicas do Sistema Único de Saúde. ENUNCIADO n. 16: Nas demandas 

que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas 

oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova 

da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos 

procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do 

SUS. ENUNCIADO n. 50: Salvo prova da evidência científica e necessidade 

preemente, não devem ser deferidas medidas judiciais de acesso a 

medicamentos e materiais não registrados pela ANVISA ou para uso off 

label. Não podem ser deferidas medidas judiciais que assegurem o acesso 

a produtos ou procedimentos experimentais. ENUNCIADO n. 57: Em 

processo judicial no qual se pleiteia o fornecimento de medicamento, 

produto ou procedimento, é recomendável verificar se a questão foi 

apreciada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no 

SUS – CONITEC. 58 – Saúde Pública - Quando houver prescrição de 

medicamento, produto, órteses, próteses ou procedimentos que não 

constem em lista (RENAME/RENASES) ou protocolo do SUS, 

recomenda-se a notificação judicial do médico prescritor, para que preste 

esclarecimentos sobre a pertinência e necessidade da prescrição, bem 

como para firmar declaração de eventual conflito de interesse. 

ENUNCIADO n. 59: As demandas por procedimentos, medicamentos, 

próteses, órteses e materiais especiais, fora das listas oficiais, devem 

estar fundadas na Medicina Baseada em Evidências. ENUNCIADO n. 61: 

Os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) são elementos 

organizadores da prestação farmacêuticas, de insumos e de 

procedimentos, e não limitadores. Assim, no caso concreto, quando todas 

as alternativas terapêuticas previstas no respectivo PCDT já tiverem sido 

esgotadas ou forem inviáveis ao quadro clínico do paciente usuário do 

SUS, pelo princípio do art. 198, II, da CF, pode ser determinado 

judicialmente o fornecimento, pelo Sistema Único de Saúde, do fármaco, 

insumo ou procedimento não protocolizado. (alterou o Enunciado n. 04) O 

que se extrai dos mencionados julgados[2] e dos Enunciados é a utilização 

da medicina baseada em evidências científicas como critério de análise 

para o fornecimento de determinado medicamento e/ou tratamento, sendo 

certo que: (i) deve ser privilegiado o medicamento e/ou tratamento 

fornecido pelo SUS; (ii) esgotado o protocolo clínico de diretrizes 

terapêuticas e constatado a ineficácia/ineficiência do medicamento e/ou 

tratamento é possível a submissão do paciente a outro medicamento e/ou 

tratamento. Esse novo tratamento, não incorporado pelo SUS, deve se dar 

com fundamento na medicina de evidências, com comprovação efetiva de 

sua eficácia; (iii) o registro na ANVISA é condição necessária para atestar 

a segurança do produto, salvo se a agência autorizar sua importação; (iv) 

o ente público não é responsável por tratamento experimental; (v) no caso 

de inexistência de tratamento no SUS deve ser observado se é caso de 

tratamento experimental, com responsabilidade dos centros de pesquisa, 

pois o ente público não deve custeá-lo. Caso seja novo medicamento e/ou 

tratamento, não incorporado ao SUS, deve ser avaliado a ocorrência de 

omissão administrativa, com discussão judicial sobre a eficácia da 

prescrição médica. Aliado a isso, caso o não fornecimento do 

medicamento e/ou tratamento decorra de uma opção governamental ou de 

uma vedação para sua dispensação a decisão administrativa deve ser, em 

regra, respeitada. No caso dos autos, constata-se, neste juízo de 

conhecimento horizontal, que o tratamento não se encontra disponível pelo 

SUS. Assim, ao que parece se trata de uso de medicamento off label, o 

que deve ser evitado, ante a ausência de estudo científico que ateste sua 

segurança e eficácia. Posto isso, indefiro o pedido de tutela provisória de 

urgência. II. Cite-se o réu para apresentar contestação, observado o artigo 

183 do Código de Processo Civil. III. Caso o réu, na contestação, sustente 

alguma das matérias enumeradas nos artigos 337 e 350 do Código de 

Processo Civil abra vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 dias. 

IV. Int. Diamantino/MT, 16 de janeiro de 2018. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito [1] Professora Doutora Regina Paolucci El Dib – 

Como pra t i car  a  med ic ina  baseada  em ev idênc ias 

(http://www.scielo.br/pdf/jvb/v6n1/v6n1a01.pdf). [2] STA 175/2009, STA 

178/2009, STA 244/2009, Medida Cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 5.501/DF e RE 831.385/RS.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 121186 Nr: 3743-30.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Celio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER PEREIRA DE ASSIS - 

OAB:

 I. Após verificar a resposta à acusação apresentada pelo acusado 

observo que não é o caso de absolvição sumária, já que não se 

encontram presentes nenhuma das situações dos incisos I à IV do artigo 

397, do Código de Processo Penal (Artigo 397. Após o cumprimento do 

disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver 

sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de 

causa excludente da ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III - que o 

fato narrado evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a 

punibilidade do agente).
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Posto isso, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

15.1.2018, primeira data livre na pauta, às 15 horas e 50 minutos (Código 

de Processo Penal – Artigo 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz 

designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, 

de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do 

assistente). Para o caso de testemunha residente em outra comarca 

expeça-se carta precatória para sua oitiva, fixando o prazo de 

cumprimento em 30 dias no caso de acusado preso e 120 dias se estiver 

em liberdade (Código de Processo Penal – Artigo 222. A testemunha que 

morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua 

residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo 

razoável, intimadas as partes. § 1o A expedição da precatória não 

suspenderá a instrução criminal. § 2o Findo o prazo marcado, poderá 

realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez 

devolvida, será junta aos autos).

II. Em atenção ao pedido de revogação da prisão preventiva mediante 

medida cautelar diversa, registro que não merece acolhilmento.

Isso porque, observo a necessidade da manutenção da prisão preventiva, 

vez que persistem no presente feito os requisitos do artigo 312 do Código 

de Processo Penal. Não se pode negar que a prisão cautelar é, antes de 

tudo, determinada em razão da necessidade, uma vez que consta nos 

autos evidências em relação a materialidade e indícios de envolvimento do 

acusado nos crimes imputados nos autos, bem como não houve nenhuma 

alteração da realidade fática desde a prisão preventiva.

Aliado a isso, o acusado foi citado em 30.10.2017, ocasião que informou 

nome do seu defensor. Em seguida, o patrono do mesmo foi intimado para 

apresentar resposta à acusação no prazo de 10 dias, o que foi 

apresentada e juntada nos autos em 06.12.2017, portanto, não vislumbro 

nenhum indício de eventual excesso de prazo.

Também constato que a liberdade do acusado oferece risco a garantia da 

ordem pública e segurança das vítimas. Aliado a isso, a Lei n. 11.340/06 

visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e, para tanto, 

prevê mecanismos e instrumentos garantidores de sua eficácia, inclusive 

a possibilidade da prisão preventiva, transferindo ao Estado-Juiz, 

conforme o caso concreto, o poder/dever de assegurar a integridade da 

vítima de violência doméstica, mantendo segregado o agressor que 

imponha risco à ofendida.

Nesse sentido, a jurisprudência:

Inexiste ilegalidade na decisão em que se decreta e se mantém a 

segregação cautelar do paciente quando, a autoridade apontada como 

coatora, na decisão atacada, se refere à possibilidade real de reiteração 

delitiva, se permanecer liberdade, e demonstra a necessidade da prisão 

ante o risco evidente à integridade física e psicológica da vítima de 

violência doméstica e familiar, principalmente, quando se trata de paciente 

que tem histórico de crimes da mesma natureza, a demonstrar uma 

tendência à reiteração criminosa e ao uso de violência contra o sexo 

oposto (TJ/MT, HC 132387/2016, Des. Rondon Bassil Dower Filho, 

Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 

25/10/2016).

Nesse aspecto, o presente caso não viola o princípio da homogeneidade 

pela necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da 

vítima de violência doméstica, demonstrando necessária a aplicação da 

medida excepcional de restrição de liberdade, o que justifica a 

manutenção da segregação cautelar.

Por fim, cumpre ressaltar que eventuais condições pessoais favoráveis, 

por si só, não são suficientes para revogação de prisão preventiva, 

sobretudo se a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública, 

como no caso em comento, precedente: “o fato de o réu ser primário, ter 

bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita, por si só, não impede 

a custódia cautelar” (STF, HC n. 100891/PE, Rel. Min. Joaquim Barbosa).

Posto isso, indefiro os pedidos formulados pelo acusado.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

De Cuiabá/MT para Diamantino/MT, 14 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 45642 Nr: 2300-88.2010.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sisan Engenharia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Humberto Maizman - 

OAB:4501-MT

 Ante o exposto, dá-se provimento ao Apelo Especial para determinar o 

retorno dos autos ao Tribunal de origem para a correta aplicação da base 

de cálculo para cobrança do ISS.O município de Diamantino/MT interpôs 

Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, sendo o mesmo 

improvido: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. ISS. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. 

MATERIAL EMPREGADO. PRECEDENTE DA SUPREMA CORTE. RE 

603.497/MG. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT 

DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso 

Extraordinário 603.497/MG, realizado em 16.9.2010, com repercussão 

geral reconhecida, orientou entendimento no sentido de que é possível 

deduzir da base de cálculo do ISS o valor dos materiais utilizados na 

prestação de serviço de construção civil. Precedentes: REsp. 976.486/RS, 

Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 10.8.2011; AgRg no AgRg no 

REsp. 1.228.175/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJ 1o.9.2011. 2. 

Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT desprovido.Disso se 

conclui que inexiste decisão determinando a extinção do executivo fiscal, 

uma vez que o Superior Tribunal de Justiça decidiu pelo ‘retorno dos autos 

ao Tribunal de origem para a correta aplicação da base de cálculo para 

cobrança do ISS’ (Agravo em Recurso Especial n. 143.301-MT).De outro 

norte, constato que o exequente retificou a certidão de dívida ativa, nos 

termos da decisão proferida pela Corte Superior, e apresentou o novo 

valor em R$ 105.790,62, concordando com a liberação do 

remanescente.Posto isso:i) indefiro o pedido de fls. 298 e verso;ii) 

determino a continuidade do bloqueio no valor de R$ 105.790,62, com 

consequente liberação do saldo em favor do executado;iii) intime o 

executado para apresentar os dados bancários visando receber o saldo 

remanescente;iv) abra vista ao executado da petição de fls. 319/320 e 

CDA de fl. 321.II. Int.Diamantino/MT, 15 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 83418 Nr: 2373-26.2011.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Benedita Dadalto Baptistoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Baptistoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Moema Viana Reginato Mendes - OAB:12023/MT, 

Ricardo Augusto Mendes Silva - OAB:6593/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Inventariante para que se manifeste no prazo 

legal acerca da petição de fls. 133/161.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 84047 Nr: 3198-67.2011.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldorema Terezinha Viana Reginato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 INTIMAÇÃO

Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1 e ainda, do contido no Oficio 

nº 3161/2017-DOF 0059329-67.2017.8.11.0000, INTIMO a Advogada da 

Devedora para proceder a devolução dos autos, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 233 do NCPC.

 Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – O Gestor Judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior
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 Cod. Proc.: 93700 Nr: 1672-60.2014.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abrelino Rupollo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Marlene Fátima Bedin Rupollo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Simony Stella - 

OAB:OAB/MT 16.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Autor para que fique ciente do mandado de avaliação de 

fls.94/99 e querendo se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 100296 Nr: 1593-47.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edevaldo Alves Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo dos Anjos Barroso 

Mattos - OAB:12780

 Intimação do Patrono do Requerido para que apresente no prazo legal as 

Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 4047 Nr: 67-75.1997.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Umbelino Alves Campos, Jorge Luiz Siqueira 

Farias, Valéria da Corte Rossi, Município de Alto Paraguai-MT, Hospital 

Sagrado Coração de Jesus, Rossi & Farias Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Santos - 

OAB:2.739/MT, Jorge Luiz Siqueira Faria - OAB:8.145-B, Plínio José 

de Siqueira Neto - OAB:10405, Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 Autos n. 67-75.1997.8.11.0005.

I. O documento de fls. 928/928 indica o bloqueio judicial na conta corrente 

de Valéria da Corte Rossi Farias no valor de R$ 4.733,53.

Por sua vez, observo que o mencionado bloqueio judicial se deu no dia 

12.12.2017. Aliado a isso, os documentos de fls. 945 e 946 indicam o 

bloqueio judicial nas datas, respectivamente, de 7.12.2017 e 11.12.2017, 

ou seja, são anteriores a determinação judicial proferida nestes autos. 

Esses bloqueios, portanto, não se relacionam ao presente feito.

Posto isso:

i) ante a inexistência de excesso, indefiro o pedido de liberação;

ii) abra vista ao MP para manifestar sobre a petição e documentos de fls. 

942/950, no que se refere aos demais pedidos.

II. Int.

Diamantino/MT, 18 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 39837 Nr: 698-96.2009.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz de Santana

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina P. Cardoso 

Zandonadi - OAB:5319

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que fique ciente da nulidade do 

transito em julgada de fls. 287/289 e querendo se manifeste no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 81273 Nr: 137-04.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitalina Oliveira Barros

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582

 Intimação do Patrono do Autor DR. HELTON GEORGE RAMOS, para 

comparecer em Cartório para comparecer em cartório no prazo de 05 dias, 

assinar a petição juntada aos autos às fls. 305/306.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 90481 Nr: 2775-39.2013.811.0005

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Vanessa Aguiar da Cunha Garcez ( Delegada de Polícia 

)

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DIAMANTINO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 2775-39.2013.811.0005 90481

ESPÉCIE: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

AUTOR(ES): Vanessa Aguiar da Cunha Garcez ( Delegada de Polícia )

INTIMANDO: Interessados

FINALIDADE: Convocação de interessados na restituição do veículo Moto 

Yahama XTZ 125. ano 2008, cor preta, chassi 9C6KE094080032272

DECISÃO/DESPACHO: I – Defiro cota ministerial de fl. 52. II – Int. III- Dê-se 

ciência ao Ministério Público.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Diamantino - MT, 18 de dezembro de 2017.

Elieth Ferreira da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 91113 Nr: 3299-36.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano Lara da Silva

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

Manoel Loureiro Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que fique ciente da Perícia de 

fls. 80/81 e querendo apresente manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 101983 Nr: 2458-70.2015.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexsandro Giovani de Souza, Alessandra de Souza 

Alves de Sales, Dayane Juraci de Souza, Justina Azevedo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Aldo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono do inventariante para que, em 10 dias, traga aos 

autos certidões negativas de débitos municipal, estadual e federal.

V - Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 110122 Nr: 2657-58.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Héricles Patrik dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimação do Patrono do Requerido para apresentar Memoriais Finais no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 121130 Nr: 3720-84.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo José de Souza, Alice Lisandra dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos: 3720-84.2017.8.11.0005.

 Parte autora: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Parte ré: Alice Lisandra dos Santos e Raimundo José de Souza.

Referente ao inquérito policial: 342/2017 – Delegacia de Polícia de 

Diamantino/MT.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra 

Alice Lisandra dos Santos e Raimundo José de Souza, ambos qualificados 

nos autos, sustentando, em apertada síntese, que:

Fato I:

No dia 27/09/2017, por volta das 23h42min, na residência localizada na 

Rua Projetada, Bairro Popino, neste município o denunciado Raimundo José 

de Souza, possuía e mantinha sob sua guarda, 06 (seis) munições calibre 

20; 01 (um) revólver e 8 (oito) cartuchos calibre 32; 27 (vinte e sete) 

munições calibre 22; 03 (três) munições calibre 38; 01 (uma) porção de 

pólvora; e 01 (uma) porção de esfera se chumbo, de uso permitido, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (fls. 

05/07)

Fato II:

Consta ainda que, até o dia 27/09/2017, nas mesmas circunstancias de 

tempo e lugar, o denunciado Raimundo José de Souza, possuía e mantinha 

sob sua guarda, 01 (uma) espingarda calibre 40, de uso restrito, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (fls. 

05/07)

Fato III:

Consta que, até o dia 27/09/2017, por volta das 23h42min, na residência 

localizada na Rua Projetada, Bairro Popino, neste município a denunciada 

Alice Lisandra dos Santos, possuía e mantinha sob sua guarda, 01 (uma) 

espingarda e 3 (três) cartuchos calibre 12, de uso restrito, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (fls. 

05/07)

Ao final, pede a condenação de:

i) Raimundo José de Souza como incurso nos artigos 12 e 16, caput, 

ambos da Lei n. 10.826/2003;

 ii) Alice Lisandra dos Santos no crime previsto no artigo 16, caput, da Lei 

n. 10.826/2003.

A denúncia foi recebida em 23.10.2017 (fls. 53/54).

Citados, os acusados apresentaram resposta à acusação (fls. 60/61).

Em audiência de instrução foram ouvidos Warlenson Divino Martins da 

Silva, Andrea das Graças Camilo de Souza e os acusados (fls. 111/122).

Nada foi requerido na fase de diligências (item II de Ocorrências – fl. 111).

Em memorais finais o Ministério Público pugna pela procedência da 

denúncia, posto que provadas autoria e materialidade (fls. 135/142).

A defesa, em memorais finais, sustenta a absolvição da acusada Alice 

Lisandra dos Santos. Em relação ao acusado Raimundo José de Souza 

manifesta pela aplicação da pena no mínimo legal, com substituição por 

restritiva de direitos (fls. 146/149).

 É o relatório. Decido.

- Mérito:

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo auto de apreensão 

(fls. 26/27), boletim de ocorrência (fls. 29/32) e auto de exame de 

eficiência de arma de fogo (fls. 37/39).

No que se refere à autoria observo a presença de elementos suficientes 

para imputá-la aos acusados, conforme se depreende da prova 

testemunhal colhida durante a instrução processual.

A testemunha Warlenson Divino Martins da Silva, ao ser ouvido em juízo, 

disse que no dia dos fatos recebeu denúncia via 190 no sentido de que os 

acusados estavam em via de fato. Afirmou que na abordagem do acusado 

Raimundo José de Souza foi encontrado armas de fogo e munições em 

sua residência. Em seguida, localizou 01 arma de fogo calibre 12 e 

munições na residência da acusada Alice Lisandra dos Santos (CD/ROM – 

fl. 122).

 Em juízo a testemunha Andrea das Graças Camilo de Souza disse que no 

dia dos fatos atendeu uma ocorrência envolvendo os acusados. Afirmou 

que na residência do acusado Raimundo José de Souza foi localizado 01 

revólver calibre 32 e 01 espingarda, sendo que na residência da acusada 

Alice Lisandra dos Santos foi encontrado 01 arma de fogo calibre 12 e 

munições (CD/ROM – fl. 122).

Ao ser qualificado e interrogado em juízo o acusado Raimundo José de 

Souza afirmou que possuía e mantinha as munições, o revólver calibre 32 

e 01 espingarda calibre 40, sendo que não tinha porte ou registro do 

armamento apreendido. Disse que a acusada Alice Lisandra dos Santos 

não possuía arma de fogo, sendo que todo o armamento foi apreendido em 

sua residência (CD/ROM – fl. 122).

Por sua vez, a acusada Alice Lisandra dos Santos, ao ser qualificada e 

interrogada em juízo, disse não possuía nenhuma arma de fogo, sendo 

que a espingarda localizada na sua residência pertence ao acusado 

Raimundo José de Souza (CD/ROM – fl. 122).

A confissão do acusado Raimundo José de Souza, aliada a prova 

testemunhal colhida durante a instrução processual, são uníssonas para 

afirmar, com absoluta segurança, a responsabilidade penal do mesmo.

 Em que pese a negativa isolada dos fatos pela acusada Alice Lisandra 

dos Santos, é certo afirmar, com base na prova testemunhal, a efetiva 

ocorrência do crime descrito na denúncia e consequente autoria.

É necessário registrar que a prisão da acusada se deu mediante flagrante 

realizado por policiais militares. Esses policiais confirmaram com coerência 

os fatos narrados na denúncia e, portanto, inexiste qualquer motivo para 

desvalorizar essa importante prova testemunhal. Esses depoimentos não 

podem ser desacreditados quando inexiste contradição ou outro elemento 

apto a desconsiderá-los.

O fato de a acusada ter negado a prática do crime não pode se sobrepor 

aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais encarregados de sua 

prisão, mesmo porque não há qualquer indício de que eles tenham 

interesse em prejudicá-la. Para que se desconsidere o testemunho policial 

é necessário que fique demonstrado algum interesse do mesmo no 

deslinde do feito ou quando ele não encontra respaldo nas demais provas, 

o que não é o caso dos autos.

Sobre o tema, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça entende que “o 

depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado 

constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente 

quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (HC 

276.253/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 

18/02/2014, DJe 26/02/2014).

De outro norte, a simples conduta da posse de arma de fogo sem 

autorização e em desacordo com determinação regulamentar configura 

crime de perigo abstrato, o que demonstra potencialidade lesiva suficiente 

para a procedência da denúncia.

 Nesse sentido, as jurisprudências:

Os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento são crimes formais, de 

mera conduta e de perigo abstrato e se consumam independentemente da 

ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, sendo o dano presumido 

pelo tipo penal. Assim, como regra geral, é inaplicável o princípio da 

insignificância aos crimes de posse e porte de arma de fogo ou munição, 

notadamente porque não se cuidam de delitos desprovidos de 

periculosidade social em face mesmo da natureza dos bens jurídicos 

tutelados e do princípio da proteção eficiente (STJ, REsp 1699710/MS, 
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Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

07/11/2017, DJe 13/11/2017)

A posse ilegal de arma de fogo se trata de crime de mera conduta e de 

perigo abstrato, ou seja, o simples fato de possuir o artefato, sem a devida 

autorização, já basta para a sua configuração, não se exigindo a 

apreensão conjunta de munições [...] (TJ/MT, Ap 95966/2017, Des. 

Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 

24/10/2017, Publicado no DJE 26/10/2017)

Do exposto, não resta nenhuma dúvida de que os acusados no dia 

27.9.2017 mantinham em suas residências armamento e munições 

consistente em 01 revólver da marca Taurus, de calibre 32, com 

numeração 721005; 07 munições calibre 32; 27 munições calibre 22; 03 

munições calibre 38; 01 espingarda cano longo de 40 cm; e, 06 munições, 

sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo procedente a denúncia com o fim de condenar:

- Alice Lisandra dos Santos (brasileira, portadora da Carteira de Identidade 

RG n. 23782668 SSP/MT, inscrita no CPF n. 049.622.041-14, nascida aos 

15.4.1994 em Diamantino/MT, filha de Antônio José dos Santos e Dolores 

Fernandes Braga, residente e domiciliada na Rua Frei Manoel, s/n, Bairro 

da Ponte, Diamantino/MT) como incurso no artigo 16, caput, da Lei n. 

10.826/2003;

- Raimundo José de Souza (brasileiro, aposentado, portador da Carteira de 

Identidade RG n. 91282 SSP/MT, inscrito no CPF n. 172.762.921-34, 

nascido aos 08.12.1942 em Estância/SE, filho de Margarida Nunes de 

Souza, residente e domiciliado na Rua Projetada, s/n, Bairro Popino, 

Diamantino/MT) como incurso nos artigos 12 e 16, caput, ambos da Lei n. 

10.826/2003.

- Aplicação da pena:

Atento aos princípios constitucionais e as diretrizes do artigo 59, do 

Código Penal, passo a dosimetria da pena.

- Alice Lisandra dos Santos:

- Primeira fase:

Inexistem elementos para influenciar a culpabilidade, antecedentes, 

conduta social, personalidade, motivos do crime e circunstâncias.

Não há comportamento da vítima para ser analisado.

 Analisadas referidas circunstâncias judiciais reputo como necessário e 

suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base 

em 03 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase de aplicação da pena (circunstâncias legais) verifico a 

inocorrência de circunstância agravante ou atenuante.

Na terceira fase inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem 

analisadas.

Do exposto, fixo a pena definitiva em 03 anos de reclusão e 10 dias multa. 

Levando em conta a situação financeira da acusada fixo o seu valor em 

um trigésimo do salário mínimo ao tempo do fato.

- Regime de cumprimento:

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal, determino o 

regime inicial aberto de cumprimento da pena.

- Substituição da pena:

A acusada merece a substituição de pena , nos termos do artigo 44 do 

Código Penal. Presente o primeiro requisito, qual seja, o objetivo, eis que a 

pena imposta na condenação é menor de quatro anos (inciso I). Presente 

o segundo requisito, qual seja, não é reincidente (inciso II). Presente o 

terceiro requisito, também subjetivo, eis que a culpabilidade, os 

antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem 

como os motivos e as circunstâncias indicam que a substituição é 

suficiente (inciso III).

Em se tratando de acusada condenada a 03 anos de reclusão e 

observado o artigo 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de 

liberdade imposta por uma restritiva de direito e uma de multa, consistentes 

em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, devendo 

a acusada, pelo mesmo prazo da pena imposta, ficar à disposição de 

entidade assistencial para execução de tarefas gratuitas, cumpridas à 

razão de 01 hora por dia de condenação, fixadas de modo a não 

prejudicar a jornada normal de trabalho e pagar a importância 

correspondente a 01 salário mínimo ao Lar São Roque (Lar do Idoso) 

desta comarca. As demais especificações acerca da prestação de 

serviços e da prestação pecuniária serão fixadas no curso da execução.

O valor da prestação pecuniária foi fixado levando-se em conta a 

capacidade econômica da acusada e a reprovabilidade do fato praticado.

Para a aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade, 

deverão ser observadas as regras contidas no artigo 46 do Código Penal.

- Raimundo José de Souza:

- Primeira fase:

Inexistem elementos para influenciar a culpabilidade, conduta social, 

personalidade, motivos do crime e circunstâncias.

No que se refere aos antecedentes observo que o acusado ostenta 02 

condenações com trânsito, conforme se vê dos executivos de pena 

4025-05.2016.8.11.0005 e 574-36.1997.8.11.0005. Assim, o primeiro 

executivo de pena será utilizado para fins de maus antecedentes e o 

segundo para reincidência.

Não há comportamento da vítima para ser analisado.

 Analisadas referidas circunstâncias judiciais, especialmente os maus 

antecedentes, reputo como necessário e suficiente para reprovação e 

prevenção dos crimes a fixação da pena-base em:

- artigo 12 da Lei n. 10.826/2003: 01 ano e 06 meses de detenção e 20 

dias multa;

- artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/2003: 03 anos e 06 meses de reclusão 

e 20 dias multa.

Na segunda fase de aplicação da pena (circunstâncias legais) verifico a 

ocorrência das circunstâncias atenuantes de pessoa maior de 70 anos de 

idade (artigo 65, inciso I, do Código penal) e confissão espontânea (artigo 

65, inciso III, alínea d, do Código Penal) e, como consequência, atenuo as 

penas retornando para o mínimo legal.

Incide a agravante da reincidência, de forma que agravo as penas em:

- artigo 12 da Lei n. 10.826/2003: 06 meses de detenção e 10 dias multa;

- artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/2003: 06 meses de reclusão e 10 dias 

multa.

Nesse ponto, ressalto que a compensação entre a confissão espontânea 

e a reincidência é inviável, pois não se aplica no caso de reincidência 

específica, em decorrência do maior grau de reprovabilidade da reiteração 

delitiva no mesmo crime.

Nesse sentido, a jurisprudência:

Esta Corte sedimentou o entendimento no sentido de serem igualmente 

preponderantes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão 

espontânea. Todavia, não é viável a compensação integral das 

mencionadas agravante e atenuante, quando se tratar de reincidência 

específica. 3. Nos termos do art. 33 do Código Penal, adequada fixação do 

regime inicial fechado, se a pena definitiva é superior a 4 anos, existe 

circunstância judicial desfavorável e presente a agravante da 

reincidência. 4. Ordem denegada (STJ, HC 396.292/SP, Rel. Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 01/06/2017, DJe 

09/06/2017)

- Terceira fase:

Não existem causas de aumento ou diminuição de pena.

Em decorrência da análise de todas as circunstâncias cabíveis, fixo a 

pena definitiva em:

- artigo 12 da Lei n. 10.826/2003: 01 ano e 06 meses de detenção e 20 

dias multa;

- artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/2003: 03 anos e 06 meses de reclusão 

e 20 dias multa.

O valor do dia multa será de um trigésimo do salário mínimo vigente ao 

tempo do fato, uma vez que o acusado detém escassos recursos 

financeiros.

- Regime de cumprimento:

Nos termos do artigo 33, § 3o , do Código Penal, determino o semiaberto 

como regime inicial de cumprimento da pena.

- Substituição de pena:

Em decorrência da reincidência o acusado não terá direito a substituição 

de pena, conforme prevê o artigo 44, inciso II, do Código Penal.

- Recurso em liberdade:

 Em decorrência do regime prisional estabelecido os acusados poderão 

aguardar o trânsito em julgado em liberdade. Expeça-se alvará de soltura, 

desde que não estejam presos por outro motivo.

- Perdimento do armamento:

Determino o encaminhamento da arma e munições apreendidas para o 

Comando do Exército para fins do disposto no artigo 25 da Lei 

10.826/2003, bem como informe a Polícia Federal para cadastro no 

SINARM.

- Disposições finais:

Deixo de condenar os acusados ao pagamento das custas e despesas 

processuais ante os seus escassos recursos financeiros.
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Transitada esta sentença em julgado:

i) expeça-se guia definitiva de execução de pena;

ii) oficie-se ao Instituto de Identificação deste Estado e ao Instituto de 

Identificação Cível e Criminal Nacional, bem como a Delegacia de Polícia 

Diamantino/MT e Tribunal Regional Eleitoral/MT.

P. R. I. C.

Diamantino/MT, 18 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 45395 Nr: 2053-10.2010.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAC, Lucivânia Rodrigues de Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gomes, Município de Alto Paraguai-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - Unidade de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898/MT, Riusdelar Lopes Pereira - OAB:12652/MT

 Intimação dos Patronos dos Requeridos para manifestarem, em 05 dias, 

em relação à legitimidade passiva do réu João Gomes (artigo 10 do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 109074 Nr: 2108-48.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriane Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Homologo o acordo de fls. 71 e verso com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

II. Expeça-se o RPV.

III. Int.

Diamantino/MT, 18 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 116713 Nr: 1642-20.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Levino da Silva, Sérgio Domingos da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O, Fabio Gomes Pereira - OAB:21073 - MT, Joaquim 

Gomes de Oliveira - OAB:17614/MT

 Autos: 1642-20.2017.8.11.0005.

Parte autora: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Parte ré: Manoel Levino da Silva e Sérgio Domingos da Silva.

Referente ao inquérito policial: 156/2017 – Delegacia de Polícia de 

Diamantino/MT.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra 

Manoel Levino da Silva e Sérgio Domingos da Silva, ambos qualificados 

nos autos, sustentando, em apertada síntese, que:

FATO I:

No dia 02 de maio de 2017, por volta das 20h30min, no interior da 

borracharia do Bacana, situada na BR 364, KM 60, no distrito de 

Deciolândia, nesta comarca de Diamantino/MT, ciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, os denunciados MANOEL LEVINO DA 

SILVA e SERGIO DOMINGOS DA SILVA corromperam e facilitaram a 

corrupção do adolescente Luiz Fernando da Silva, menor de 18 (dezoito) 

anos.

 FATO II:

No dia 02 de maio de 2017, por volta das 20h30min, no interior da 

Borracharia do Bacana, situada na BR 364, KM 60, no distrito de 

Deciolândia, nesta comarca de Diamantino/MT, ciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, os denunciados MANOEL LEVINO DA 

SILVA e SERGIO DOMINGOS DA SILVA subtraiu, em proveito de ambos, 

mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa 

alheia móvel, consistente em aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos 

reais) e cinco galões de vinte litros, pertencentes ao Sidnei Ribeiro da 

Cruz, proprietário do estabelecimento. (fls. 06/07)

Ao final, pede a condenação dos acusados como incursos no artigo 157, 

§ 2º, incisos I e II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, na 

forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 24.5.2017 (fl. 50). Na sequência, os acusados 

foram citados e apresentaram resposta à acusação (fls. 54/57 e 108/109).

Na fase de instrução foram ouvidos Sidinei Ribeiro da Cruz, Rosilene da 

Silva Marcos, Jamys da Silva Mota, Thiago Henrique Amarante e os 

acusados (fls. 137/141, 187/190, 194/196).

Em memoriais finais o Ministério Público pugna pela condenação dos 

acusados, posto que provada autoria e materialidade (fls. 197/208).

A defesa do acusado Sérgio Domingos da Silva, em memoriais finais, 

requer a absolvição, sustentando ausência de provas para condenação 

(fls. 215/220).

A defesa do acusado Manoel Levino da Silva, em memoriais finais, pede a 

desclassificação do crime imputado na denúncia para furto e, 

subsidiariamente, a absolvição em relação ao crime de corrupção de 

menor (fls. 230/239).

É o relatório. Decido.

- Mérito:

-- Do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal:

A materialidade do crime encontra-se positivada pelo auto de avaliação e 

entrega (fls. 15), boletim de ocorrência (fls. 25/27) e auto de apreensão 

(fl. 106).

Em relação à autoria observo que a vítima Sidinei Ribeiro da Cruz, ao ser 

ouvido em juízo, disse que o acusado Manoel Levino da Silva, na 

companhia de um menor, entrou na borracharia procurando 01 pneu e, em 

seguida, saíram dizendo que iriam falar com outra pessoa. Disse que viu 

onde estava o carro da pessoa conhecida como “Cabelo” (Sergio 

Domingos da Silva), uma vez que já fez serviço para o mesmo. Afirmou 

que entrou no cômodo para pegar os pneus e, nesse momento, o acusado 

Manoel Levino da Silva, utilizando de 01 arma de fogo, anunciou o roubo, 

enquanto o menor de idade ficou vigiando a entrada. Também disse que o 

acusado e o menor mandou que ficasse deitado no chão junto com seu 

filho. Narrou que o “Cabelo” (Sérgio Domingos da Silva) chegou 

conduzindo o veículo de cor prata/escura e, em seguida, o acusado 

Manoel Levino da Silva e o menor entraram nesse veículo e saíram em 

direção à Tangará da Serra/MT. Afirmou que após acionar a Polícia Militar 

os acusados e o menor foram presos e objetos subtraídos apreendidos 

(CD/ROM – fl. 141).

A vítima Rosilene da Silva Marcos disse que no dia dos fatos estava 

sentada em frente a residência quando apareceu uma pessoa procurando 

por um pneu. Em seguida, apareceu uma pessoa para encher pneu, 

momento em que o menor de idade lhe chamou para entrar na borracharia 

e apontou 01 arma de fogo. Disse que em seguida viu uma pessoa 

apontando 01 arma de fogo com o pé na cabeça de seu esposo Sidinei 

Ribeiro da Cruz e o filho do mesmo, sendo que essa pessoa mandou 

abaixar a cabeça e disse que era um roubo. Em seguida, um carro prata 

parou na frente da borracharia e os acusados foram embora (CD/ROM – 

fl. 141).

A testemunha Jamys da Silva Mota, ouvido em juízo, disse que foram 

acionados via 190, sendo que passaram informações das pessoas e do 

veículo. Em seguida, abordaram os acusados e um menor de idade na 

rodovia, sendo certo que com eles encontrou os objetos subtraídos e a 

arma de fogo (CD/ROM – fl. 190).

Nesse sentido, a testemunha Thiago Henrique Amarante disse que efetuou 

a abordagem dos acusados, sendo que os galões de combustível foram 

encontrados dentro do veículo. Disse que o menor de idade narrou ter 

efetuado o roubo em companhia dos acusados. Afirmou que foi 

apreendida 01 arma de fogo, sendo que uma outra pessoa empreendeu 

fuga do veículo, porém não foi localizada (CD/ROM – fl. 196).

O acusado Manoel Levino da Silva, ao ser qualificado e interrogado em 

juízo, afirmou que foi receber um dinheiro em Deciolândia/MT juntamente 

com o acusado Sérgio Domingos da Silva e o menor de idade Luiz 

Fernando da Silva. Disse que o acusado Sérgio Domingos da Silva deixou 

o interrogado e Luiz Fernando da Silva em um restaurante e, em seguida, o 

menor de idade o chamou para fazer um assalto na borracharia. Afirmou 

que na companhia de Luiz Fernando da Silva foi até a borracharia e 

perguntaram quanto custava um pneu e voltaram ao restaurante para 
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terminar de tomar o refrigerante. Em seguida, retornaram a borracharia e o 

menor lhe entregou uma arma de fogo e ficou com outra, momento em que 

anunciaram o crime. Também disse que levaram os galões até ao 

restaurante e colocaram no carro do acusado Sérgio Domingos da Silva. 

Sustentou que o acusado Sérgio Domingos da Silva nada sabia sobre o 

crime (CD/ROM – fl. 141).

Por sua vez, o acusado Sérgio Domingos da Silva, ao ser qualificado e 

interrogado em juízo, afirmou que possui apelido de “Cabelo” e foi padrasto 

de Luis Fernando da Silva quando morou com a genitora do menor de 

idade. Disse que foi até Deciolândia/MT para receber um dinheiro na 

Fazenda Santa Izabel, sendo que convidou o acusado Manoel Levino da 

Silva e o menor foi junto. Ao chegarem a Deciolândia/MT deixou os dois em 

um restaurante e, enquanto isso, foi sozinho à fazenda Santa Izabel, uma 

vez que não poderia chegar com outras pessoas nesse local. Afirmou que 

retornou para Deciolândia/MT e ao chegar na entrada da vila encontrou 

Manoel Levino da Silva e Luis Fernando da Silva que contaram que tinha 

ocorrido um problema, mas no caminho contaram sobre o roubo. Ainda 

disse que não estava com a arma de fogo, bem como foram presos a 

caminho de Tangará da Serra/MT (CD/ROM – fl. 141).

Diante do exposto e após analisar os autos observo que a confissão 

parcial do acusado Manoel Levino da Silva confirma a autoria do crime. 

Aliado a isso, a negativa do acusado Sérgio Domingos da Silva em relação 

ao crime de roubo imputado na denúncia é dissociado do contexto 

probatório.

Isso porque o acusado Sérgio Domingos da Silva, ao ser qualificado e 

interrogado, se limitou afirmar que na data dos fatos foi até Deciolândia/MT 

para receber um dinheiro na Fazenda Santa Isabel, sendo que deixou o 

acusado Manoel Levino da Silva e o menor Luis Fernando da Silva que 

ficaram na vila. Ocorre, entretanto, que Sérgio Domingos da Silva sequer 

indicou testemunhas/provas para corroborar sua versão, de forma que 

não há como acolher o pleito de absolvição alegado pela defesa.

A jurisprudência é sedimentada:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE 

ROUBO (ART. 157, CAPUT DO CÓDIGO PENAL) – 1. PRETENDIDA A 

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – 

EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A AMPARAR A 

CONDENAÇÃO, TAL COMO, POSTO NO ÉDITO VERGASTADO – 

INCIDÊNCIA DO ART. 156 DA LEI MATERIAL PENAL – 2. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição quando a 

materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas nos 

autos, mormente, pela prova testemunhal produzida em ambas as fases 

da persecução penal, em especial o reconhecimento seguro do apelante 

pela vítima em ambas as fases da persecução penal. De mais a mais, a 

apresentação de álibi pelo acusado transfere-lhe o dever de comprovar o 

alegado, nos moldes do art. 156 da Lei Adjetiva Penal, ônus do qual não se 

desincumbiu no caso em apreciação. 2. Recurso desprovido (TJ/MT, Ap 

77026/2014, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 01/12/2014).

Também constato que a versão do acusado Manoel Levino da Silva é 

contraditória. Isso porque esse acusado narrou que após a subtração 

levou alguns galões até ao carro de Sérgio Domingos da Silva, que estava 

no restaurante, e voltaram a borracharia para buscar mais combustível. 

Essa versão se contradiz com aquela apresentada pelo acusado Sérgio 

Domingos da Silva, de que encontrou o acusado Manoel Levino da Silva e 

o menor na entrada da vila com os galões e, em seguida, foram para 

Tangará da Serra/MT. Essas versões são absolutamente incompatíveis e 

não demonstram a verdade.

Nesse aspecto, as declarações das vítimas ao reconhecerem o veículo do 

acusado Sérgio Domingos da Silva, que esteve na borracharia para 

encontrar o coautor e o menor Luis Fernando da Silva, são coerentes com 

a confissão parcial do acusado Manoel Levino da Silva. Aliado a isso, o 

reconhecimento dos acusados pela vítima (fl. 14) encontram respaldo 

suficiente para a procedência da denúncia.

 Em se tratando de crime contra o patrimônio, praticado na clandestinidade, 

é prova válida para a condenação, ou seja, o depoimento da vítima é apto 

para comprovar a autoria do crime de roubo, pois em harmonia com os 

demais elementos probatórios:

A palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade 

possui relevante valor probatório, eis que é elemento fixador da autoria 

(TACRIM – SP – RJTACRIM 38/446).

Com efeito, o fato de o acusado Manoel Levino da Silva ter negado 

parcialmente a prática do crime não pode se sobrepor aos depoimentos 

firmes e coerentes das vítimas, mesmo porque não há qualquer indício de 

que elas tenham interesse em prejudicá-lo.

Em relação às qualificadoras verifico que restaram plenamente 

comprovadas, pois existem elementos firmes e sólidos no sentido de 

evidenciar o concurso de pessoas que decorre a união de agentes para o 

cometimento da ação delituosa diminuindo a possibilidade de defesa do 

bem protegido quando atacado, sendo esse o caso dos autos.

 Também há elementos no sentido de evidenciar a utilização de armas de 

fogo , conforme narrado em juízo pelas vítimas e pelo acusado Manoel 

Levino da Silva, sendo certo que utilização destes artefatos importa na 

capacidade de impor maior temor diminuir a capacidade de resistência.

-- Do crime previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90:

Os acusados cometeram o crime previsto no artigo 244-B da Lei n. 

8.069/90, uma vez que atuaram na prática criminosa com o adolescente 

Luis Fernando da Silva.

 Isso porque “para a configuração do crime de corrupção de menores, 

atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz 

necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata 

de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a 

impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a 

manutenção do menor na esfera criminal” (REsp 1.127.954/DF, Relator 

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 1/2/2012).

Também constato que o acusado Manoel Levino da Silva narrou em juízo 

que praticou o crime imputado na denúncia na companhia do menor idade, 

sendo certo que levaram o mesmo de Tangará da Serra/MT para 

Deciolândia/MT, local onde foi efetuado a subtração dos pertences das 

vítimas.

Sobre o tema, a súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da 

efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Em resumo, não há dúvida sobre a responsabilidade penal dos acusados.

 - Dispositivo:

Posto isso, julgo procedente a denúncia o que faço para condenar Manoel 

Levino da Silva (brasileiro, viúvo, pedreiro, nascido aos 12.5.1958 em 

Mendes Pimentel/MG, filho de Levino Onorio da Silva e Margarida Mariana 

de Jesus, residente e domiciliado na Rua Pitassilgo, n. 335, Bairro Alto da 

Boa Vista, Tangará da Serra/MT) e Sérgio Domingos da Silva, vulgo 

“Cabelo” (brasileiro, convivente, armador de ferragem, inscrito no CPF n. 

885.361.061-15, nascido aos 17.8.1966 em Palhano/CE, filho Marcos 

Domingos da Silva e Maria Rodrigues da Silva, residente e domiciliado na 

Rua Pitassilgo, s/n, Bairro Alto da Boa Vista, Tangará da Serra/MT) como 

incursos no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal e artigo 244-B 

da Lei n. 8.069/90.

- Aplicação da pena:

Atento aos princípios constitucionais e as diretrizes do artigo 59 do Código 

Penal passo a dosimetria da pena.

-- Manoel Levino da Silva:

 - Primeira fase:

Inexistem elementos para influenciar a culpabilidade, antecedentes, 

conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias e 

consequências.

 Não há comportamento da vítima para ser analisado.

 Analisadas referidas circunstâncias judiciais reputo como necessário e 

suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base 

em:

- artigo 157 do Código Penal: 04 anos de reclusão e 10 dias multa;

- artigo 244-B da Lei n. 8.069/90: 01 ano de reclusão.

Nesse ponto, registro que as penas no concurso de crimes devem ser 

aplicadas isoladamente, sendo certo que “tal raciocínio faz-se mister 

porque o próprio Código Penal determina no art. 119 que, ‘no caso de 

concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre cada crime 

isoladamente’, ou seja, o juiz não poderá levar a efeito o cálculo da 

prescrição sobre o total da pena aplicada no caso de concurso de crimes, 

devendo-se conhecer, de antemão, as penas que por ele foram aplicadas 

em seu ato decisório e que correspondem a cada uma das infrações 

praticadas isoladamente” .

Na segunda fase de aplicação da pena (circunstâncias legais) verifico a 

agravante do artigo 61, inciso II, “c”, do Código Penal (dissimulação), uma 

vez que o acusado foi até ao estabelecimento da vítima procurando pneus 

para comprar, com consequente agravação nos seguintes parâmetros:

- artigo 157 do Código Penal: 06 meses de reclusão e 10 dias multa.

Em decorrência da circunstância atenuante de confissão (artigo 65, inciso 
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III, “d”, do Código Penal) atenuo as penas, retornando ao parâmetro legal. 

Em relação ao crime de corrupção de menor a pena foi fixada no mínimo 

legal e não é possível a atenuação.

- Terceira fase:

Em relação ao crime de roubo (artigo 157, § 2º, do Código Penal) incidem 

02 causas de aumento, quais sejam o emprego de arma (inciso I) e o 

concurso de duas ou mais pessoas (inciso II).

Sobre a presença de mais de uma causa de aumento de pena no crime de 

roubo três correntes se formaram a respeito, vejamos: a primeira entende 

que uma das majorantes deve servir para a aplicação do percentual de 

aumento previsto pelo § 2º. do artigo 157 e as demais devem ser 

consideradas para efeito de fixação da pena-base; a segunda corrente 

entende que o número de majorantes existentes é que permite o aumento 

mínimo de um terço indo em direção ao aumento máximo de metade; a 

terceira entende que a existência de mais de uma causa de aumento por si 

só não significa a elevação necessária da pena.

Nesse ponto, filio-me a terceira corrente, uma vez que o que deve ser 

considerado é a gravidade das causas de aumento e não o número de 

incisos do § 2º do artigo 157 do Código Penal. Aliás, esse tem sido o 

posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: “Em se tratando de roubo 

com a presença de mais de uma causa de aumento, o acréscimo requer 

devida fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que 

justifiquem um aumento mais expressivo, não sendo suficiente a simples 

menção ao número de majorantes presentes” (HC 202792/SP Habeas 

Corpus 2011/0076742-1 - Ministra Maria Thereza De Assis Moura – Sexta 

Turma, j. 5.9.2013).

Nesse sentido, a súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça:

 O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo 

circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente 

para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Diante disso, considerando o emprego de arma e o concurso de duas ou 

mais pessoas entendo que o aumento deve se dar no patamar de 3/8, uma 

vez que suficiente para o presente caso.

 Exposto os fatos e após análise de todas as circunstâncias cabíveis fixo 

a pena definitiva em:

- artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal: 05 anos e 06 meses de 

reclusão e 14 dias multa;

- artigo 244-B da Lei n. 8.069/90: 01 ano de reclusão.

Em decorrência do concurso material a pena final é de 06 anos e 06 

meses de reclusão e 14 dias multa. Levando em conta a situação 

financeira do acusado fixo o valor do dia multa em um trigésimo do salário 

mínimo vigente ao tempo do fato.

-- Sérgio Domingos da Silva:

- Primeira fase:

Inexistem elementos para influenciar a culpabilidade, antecedentes, 

conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias e 

consequências.

 Não há comportamento da vítima para ser analisado.

 Analisadas referidas circunstâncias judiciais reputo como necessário e 

suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base 

em:

- artigo 157 do Código Penal: 04 anos de reclusão e 10 dias multa;

- artigo 244-B da Lei n. 8.069/90: 01 ano de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena (circunstâncias legais) verifico a 

agravante do artigo 61, inciso II, “c”, do Código Penal (dissimulação), uma 

vez que o acusado foi até ao estabelecimento da vítima procurando pneus 

para comprar, com consequente agravação nos seguintes parâmetros:

- artigo 157 do Código Penal: 06 meses de reclusão e 10 dias multa.

Inexiste circunstância atenuante.

- Terceira fase:

Em relação ao crime de roubo (artigo 157, § 2º do Código Penal) existem 

duas causas de aumento, quais sejam o emprego de arma (inciso I) e o 

concurso de duas ou mais pessoas (inciso II).

Diante disso, considerando o emprego de arma e o concurso de duas ou 

mais pessoas entendo que o aumento deve se dar no patamar de 3/8, uma 

vez que suficiente para o presente caso.

 Exposto os fatos e após análise de todas as circunstâncias cabíveis fixo 

a pena definitiva em:

- artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal: 06 anos, 02 meses e 07 

dias de reclusão e 18 dias multa;

- artigo 244-B da Lei n. 8.069/90: 01 ano de reclusão.

Em decorrência do concurso material a pena final é de 07 anos, 02 meses 

e 07 dias de reclusão e 18 dias multa. Levando em conta a situação 

financeira do acusado fixo o valor do dia multa em um trigésimo do salário 

mínimo vigente ao tempo do fato.

- Regime de cumprimento:

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘a’, do Código Penal e partindo do 

pressuposto de que o crime de roubo qualificado foi executado mediante o 

emprego de grave ameaça e concurso de pessoas, com envolvimento de 

adolescente na conduta criminosa, apto a demonstrar a extrema 

periculosidade dos acusados, estabeleço para efeito de cumprimento de 

pena o regime inicial fechado.

 - Recurso em liberdade:

 A conduta dos acusados demonstra uma periculosidade concreta, sinal 

indicativo de que representam perigo para a sociedade e a necessidade 

da segregação cautelar em decorrência da condenação por crime de 

roubo mediante concurso de pessoas e arma de fogo, bem como 

envolvimento de menor de idade na conduta criminosa.

As circunstâncias do caso retratam uma periculosidade exacerbada dos 

acusados, sobretudo pela dinâmica do crime praticado com uso de arma 

de fogo, proferindo ameaças contra as vítimas. Em síntese, restou 

comprovado a ousadia e extrema periculosidade dos acusados no meio 

social, sendo necessária a manutenção da prisão cautelar.

Nesse sentido, jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO 

DE MENORES. PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 

MODUS OPERANDI. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A segregação 

cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva ó se 

justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a 

ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do 

artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto 

prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos 

extraídos dos autos, notadamente a forma pela qual o delito foi, em tese, 

praticado, consubstanciado em roubo majorado, com emprego de arma de 

fogo, em concurso de agentes em estabelecimento comercial contra 

diversas vítimas. Além do fato do envolvimento de adolescentes na ação 

criminosa, bem como, indícios de envolvimento em outro delito da mesma 

natureza. (precedentes). III - Não há que se falar em possibilidade de 

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos 

elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como 

na hipótese. Recurso ordinário desprovido (STJ, RHC 79.977/MG, Rel. 

Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 

31/03/2017).

Por fim, observo que os acusados permaneceram segregados por toda a 

instrução processual e considerando a pena fixada e o regime de 

cumprimento não se justifica, como consectário lógico, sejam colocado em 

liberdade.

- Perda de bens:

Determino a perda de um (01) veículo FIAT/SIENA, modelo/ano 2008/2008, 

placa NJE1104, cor cinza, de propriedade do acusado Sérgio Domingos da 

Silva utilizado na empreitada criminosa (fl. 28).

- Disposições finais:

Em decorrência dos escassos recursos financeiros deixo de condenar os 

acusados ao pagamento das custas e despesas processuais.

Transitada esta sentença em julgado:

i) expeça-se guia definitiva de execução da pena;

ii) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral/MT, a Delegacia de Polícia de 

Diamantino/MT, ao Instituto de Identificação deste Estado e ao Instituto de 

Identificação Cível e Criminal Nacional.

P. R. I. C.

De Cuiabá/MT para Diamantino/MT, 18 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 121741 Nr: 3966-80.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vitor de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ministerio publico do estado 

de mato grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos: 3966-80.2017.8.11.0005.
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Parte autora: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Parte ré: João Vitor de Moraes.

Referente ao inquérito policial: 352/2017 – Delegacia de Polícia de 

Diamantino/MT.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra 

João Vitor de Moraes, qualificado nos autos, sustentando, em apertada 

síntese, que:

No dia 25 de setembro de 2017, por volta das 11h41min, no 

estabelecimento comercial “Carol Supermercado”, situado na Av. JPF 

Mendes, Centro, nesta cidade e comarca de Diamantino/MT, o denunciado 

JAO VITOR DE MORAIS, consciente de ilicitude e reprovabilidade de sua 

conduta, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 

subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes na quantia de R$ 

23.083,00 (vinte e três mil e oitenta e três reais) em espécie, 01 (um) 

cheque n. 850979 no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e 

01 (um) cheque n. 850625, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), 

pertencentes à empresa/vítima “Carol Supermercado”. (fls. 05/06)

Ao final, pede a condenação do acusado como incurso no artigo 157, § 

2o, inciso I, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 8.11.2017 (fl. 44/verso).

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 53/54).

Em audiência de instrução foram ouvidos Edenise de Almeida Magalhães, 

Kássia Angeli Almeida, Edmilson Mendes do Nascimento, Raphael Vinicius 

de Souza Paiva e o acusado (fls. 69/76).

Nada foi requerido na fase de diligências (item IV ocorrências – fl. 69).

Em memoriais finais o Ministério Público pugna pela procedência da 

denúncia, posto que provadas autoria e materialidade (fls. 78/85).

A defesa apresentou memoriais finais sustentando a absolvição por 

ausência de provas e, subsidiariamente, pelo cumprimento da pena no 

regime no semiaberto (fls. 86/92).

É o relatório. Decido.

- Mérito:

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo boletim de 

ocorrência (fls. 09 e 30) e termo de reconhecimento de pessoa (fl. 25).

No que se refere à autoria observo que a informante Edenise de Almeida 

Magalhães, ouvida em juízo, disse que presenciou o motorista Edmilson 

Mendes do Nascimento com o malote de dinheiro indo em direção da 

motocicleta. Afirmou que nesse momento chegou um rapaz pilotando outra 

motocicleta e, com uma arma de fogo em punho, subtraiu o malote de 

dinheiro. Disse que não conseguiu reconhecer essa pessoa, porém ouviu 

os clientes do supermercado comentarem que o autor do crime foi o ‘Pé de 

Bolo’ (CD/ROM – fl. 76).

Em juízo a informante Kássia Angeli Almeida disse que não presenciou os 

fatos narrados na denúncia, sabendo que Edmilson Mendes do 

Nascimento reconheceu o autor do crime (CD/ROM – fl. 76).

Ao ser ouvido em juízo a vítima Edmilson Mendes do Nascimento disse que 

estava saindo do supermercado com um malote para ir ao banco. Afirmou 

que enquanto funcionava a motocicleta o acusado chegou em outra 

motocicleta e desceu com uma arma de fogo. Em seguida, o acusado 

efetuou a subtração do malote de dinheiro. Disse que reconheceu o 

acusado, uma vez que a viseira do capacete era transparente (CD/ROM – 

fl. 76).

A testemunha Raphael Vinicius de Souza Paiva disse que foi solicitado 

para ir ao local após crime, sendo que a vítima imputou a autoria do crime 

ao acusado (CD/ROM – fl. 76).

O acusado, ao ser qualificado e interrogado em juízo, disse que não tem 

nenhum envolvimento no fato narrado na denúncia, sendo que nesse dia 

estava trabalhando com fibra ótica na cidade de Sinop/MT e estava na 

companhia de seu sogro e sua sogra. Afirmou que não sabe o motivo pelo 

qual vem sendo acusado pelo crime (CD/ROM – fl. 76).

Diante do exposto e após analisar os autos observo que a negativa do 

acusado em relação ao crime imputado na denúncia é dissociado do 

contexto probatório.

Isso porque o acusado se limitou a afirmar que na data do fato estava em 

local diverso, porém não apresentou nenhum elemento concreto visando 

comprovar essa versão. Ocorre, entretanto, que a versão apresentada 

pelo acusado não condiz com a verdade, de forma que não há como 

acolher o pleito de absolvição alegado pela defesa, sendo certo que o 

ônus é daquele que sustenta o álibi.

Nesse sentido, a jurisprudência:

Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e a autoria 

delitivas estão sobejamente comprovadas nos autos, mormente, pela 

prova testemunhal produzida em ambas as fases da persecução penal, 

em especial o reconhecimento seguro do apelante pela vítima em ambas 

as fases da persecução penal. De mais a mais, a apresentação de álibi 

pelo acusado transfere-lhe o dever de comprovar o alegado, nos moldes 

do art. 156 da Lei Adjetiva Penal, ônus do qual não se desincumbiu no 

caso em apreciação. 2. Recurso desprovido (TJ/MT, Ap 77026/2014, Des. 

Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 

25/11/2014, Publicado no DJE 01/12/2014).

Por sua vez, a declaração de Edmilson Mendes do Nascimento, ouvido sob 

o crivo do contraditório e ampla defesa, aliado ao reconhecimento do 

acusado na fase inquisitiva (fl. 25) encontra respaldo suficiente para a 

procedência da denúncia. A vítima viu o rosto do acusado pela viseira 

transparente do capacete, sendo esse elemento prova válida para a 

condenação, ou seja, o depoimento da vítima é apto para comprovar a 

autoria do crime de roubo.

A jurisprudência é pacífica:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO – 

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO 

PESSOAL PELA VÍTIMA – RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO - RECURSO 

IMPROVIDO - CONDENAÇÃO MANTIDA. São valiosas as palavras da vítima 

e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se 

aliadas ao reconhecimento seguro na fase policial e ratificado em juízo, do 

assaltante, pela vítima, em depoimentos harmônicos e coerentes (TJ/MT, 

Ap 6719/2017, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 

14/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017).

O fato de o acusado ter negado a autoria do crime imputado na denúncia 

não pode sobrepor ao depoimento firme e coerente da vítima em juízo, bem 

como ao reconhecimento policial.

Em relação à qualificadora verifico que resta plenamente comprovada, 

pois existem elementos firmes e sólidos no sentido de evidenciar a 

utilização de arma de fogo, conforme narrado na fase inquisitiva e em juízo 

pelas vítima e testemunha, sendo certo que a utilização desse artefato 

importa na capacidade de impor maior temor e diminuir a capacidade de 

resistência.

Por fim, a autoridade policial aplicou o previsto no artigo 226 do Código de 

Processo Penal ao solicitar que a vítima descrevesse a pessoa a ser 

reconhecida (inciso I), em seguida apresentou fotografias (inciso II), sendo 

lavrado auto pormenorizado (inciso IV).

 O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que “as 

disposições insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma 

recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de 

nulidade” (HC n.º 134.776/RJ, Relator Ministro Og Fernandes, DJe de 

7.3.2013), razão pela qual não há nenhum elemento capaz de ocasionar 

eventual nulidade do reconhecimento, sendo que em juízo a vítima não 

teve dúvida ao imputar a autoria ao acusado.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo procedente a denúncia o que faço para condenar João 

Vitor de Moraes, vulgo ‘Pé de Bolo’ (brasileiro, solteiro, portador da 

Carteira de Identificação RG n. 23784164 SSP/MT, nascido aos 16.1.1999 

em Diamantino/MT, filho de Justina Soares de Morais, residente e 

domiciliado na Rua 02, bairro Parque dos Esportes, Diamantino/MT) como 

incurso no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.

- Aplicação da pena:

Atento aos princípios constitucionais e as diretrizes do artigo 59 do Código 

Penal passo a dosimetria da pena.

A culpabilidade é um juízo de reprovabilidade da conduta. A culpabilidade 

se dá em sentido estrito quando da prática do crime, por ser elemento do 

conceito tripartido. Em um segundo momento a culpabilidade é vista no 

sentido lato, ou seja, na aplicação da pena, avaliando a censurabilidade do 

ato.

 No caso observo que o acusado demonstrou uma culpabilidade 

exacerbada na prática do crime, merecedor de maior reprovação, pois 

esse elemento não é inerente ao tipo. A violência revela um agir movido 

apenas pelo impulso e busca desenfreada pelo dinheiro com a realização 

de um crime que ocasiona grande desassossego social.

No que se refere aos antecedentes observo que nada consta na folha de 

ações criminais do acusado.

 A conduta social deve ser entendida como os dados relativos ao 

comportamento social do acusado, que poderão ou não ter influenciado na 

prática da infração penal, e que no presente caso não há elementos para 

analisá-lo.

A personalidade do agente é relacionada ao modo e o meio em que o 
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acusado teria crescido e sido criado, seus valores e temperamento que de 

alguma forma poderiam influenciar na prática do crime e, mais uma vez, 

não há elementos nos autos para realizar essa análise.

Os motivos do crime são as razões que levaram o agente ao cometimento 

do delito. Nas lições de Pedro Vergara “os motivos determinantes da ação 

constituem toda a soma dos fatores que integram a personalidade humana 

e são suscitados por uma representação cuja idoneidade tem o poder de 

fazer convergir, para uma só direção dinâmica, todas as nossas forças 

psíquicas” . No caso o motivo foi a obtenção de lucro fácil, porém esse 

fato é inerente ao crime.

As circunstâncias no presente caso se relacionam com a culpabilidade, já 

objeto de análise, não podendo sofrer nova influência, sob pena de bis in 

idem.

Em relação as consequências observo o crime ocasionou considerável 

prejuízo financeiro a vítima do valor aproximado de R$ 25.000,00, o que 

enseja maior sanção.

Sobre o tema, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO 

CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. 

CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PREJUÍZO ELEVADO. VALORAÇÃO 

NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONSIDERAÇÃO. 

NECESSIDADE. TERCEIRA FASE. DUAS MAJORANTES. AUMENTO DE 3/8. 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO. SÚMULA 443/STJ. 

INCIDÊNCIA. 1. É idônea a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem 

para a consideração desfavorável da vetorial das consequências do 

crime, uma vez que o prejuízo suportado pela vítima foi expressivo (roubo 

de um relógio da marca Rolex, com valor aproximado de R$ 12.000,00 

(doze mil reais), três pares de tênis, cinco perfumes, R$ 1.000,00 (mil 

reais) em espécie, várias jóias e três aparelhos de celular), indo além das 

consequências ínsitas à espécie, o que autoriza a majoração da 

pena-base. 2. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime 

de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo 

suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de 

majorantes. (Súmula 443/STJ). 3. Agravo regimental parcialmente provido, 

a fim de, reconsiderada parcialmente a decisão agravada, fixar a pena 

definitivamente em 6 anos, 8 meses e 29 dias de reclusão, a ser 

inicialmente cumprida em regime fechado, além do pagamento de 16 

dias-multa. (AgRg no HC 406077/SC AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS 

CORPUS 2017/0157089-2 – Ministro Sebastião Reis Junior – j. 17.10.2017)

 Não há comportamento da vítima para ser analisado.

 Analisadas referidas circunstâncias judiciais, especialmente a 

culpabilidade (acréscimo de 01 ano de reclusão e 10 dias multa) e 

consequências (acréscimo de 01 ano de reclusão e 10 dias multa), reputo 

como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a 

fixação da pena-base em 06 anos de reclusão e 30 dias multa.

Na segunda fase de aplicação da pena (circunstâncias legais) verifico a 

inocorrência da circunstância agravante, porém a incide a atenuante de 

menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal). Como 

consequência, aplico a atenuação de 06 meses de reclusão e 05 dias 

multa.

- Terceira fase:

Em relação ao crime de roubo (artigo 157, § 2º, do Código Penal) incide 

uma causa de aumento, qual seja o emprego de arma (inciso I).

Diante disso, considerando o emprego de arma de fogo entendo que o 

aumento deve se dar no patamar de 1/3, uma vez que suficiente para o 

presente caso.

Do exposto, torno a pena definitiva em 07 anos e 04 meses de reclusão e 

34 dias multa. O valor de cada dia multa será de um trigésimo do salário 

mínimo vigente ao tempo do fato, pois o acusado detém escassos 

recursos financeiros.

- Regime de cumprimento:

Nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal e partindo do pressuposto 

de que o crime de roubo qualificado foi executado mediante o emprego de 

grave ameaça e arma de fogo, evidenciada pela dinâmica dos fatos, apto 

a demonstrar a extrema periculosidade do acusado, o que se exige uma 

maior reprovabilidade da conduta, razão pela qual estabeleço para efeito 

de cumprimento de pena o regime inicial fechado.

 - Recurso em liberdade:

 O acusado demonstra uma periculosidade concreta, sinal indicativo de 

que representa perigo real para a sociedade, o que demonstra, com mais 

veemência, a necessidade da segregação cautelar.

 A prisão cautelar, portanto, é imprescindível para resguardar a ordem 

pública consubstanciada na necessidade de acautelar o meio social de 

conduta altamente reprovável e merecedora de uma imediata resposta 

pelos mecanismos de proteção, de forma que inviável a aplicação de 

medida cautelar diversa da prisão.

Também ressalto que o acusado, ao ser ouvido na instrução processual 

da ação penal n. 3648-34.2016.811.0005, disse que efetuou 04 disparos 

de arma de fogo, calibre 38, contra a vítima daquele feito e se soubesse 

que o mesmo estava vivo tinha terminado de matá-lo. Esse relato é sinal 

indicativo de que em liberdade representa perigo para a sociedade e 

desrespeito as normas legais, o que justifica a necessidade da 

manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública e 

aplicação da lei penal.

Aliado a isso, o acusado ostenta diversos registros pela prática de atos 

infracionais anteriores ao crime imputado na denúncia, quais sejam: 

2928-67.2016.811.0005 (artigo 157, §2º, inciso I e artigo 121 c/c artigo 14, 

inciso II, todos do Código Penal), 2662-80.2016.811.0005 (artigo 14 da Lei 

n. 10.826/2003), 2606-47.2016.811.0005 (artigo 157, §2º, incisos I e II do 

Código Penal), 1982-95.2016.811.0005 (artigo 157, §2º, incisos I e II do 

Código Penal), 561-70.2016.811.0005 (artigo 121 c/c artigo 14, inciso II, 

ambos do Código Penal), 1358-46.2016.811.0005 (artigo 157, §3º c/c 

artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), 3263-86.2016.811.0005 (artigo 

157, §3º c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), 

1776-81.2016.811.0005 (art igo 28 da Lei n. 11.343/2006) , 

1687-63.2013.811.0005 (artigo 129, caput, do Código Penal), 

1002-22.2014.811.0005 (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 

16, inciso III, da Lei n. 10.826/2003), 511-10.2017.811.0005 (artigo 157, 

§2º, incisos I e II, do Código Penal), 3969-69.2017.811.0005 (artigo 157, 

§2º, incisos I e II, do Código Penal), todos em trâmite na Quinta Vara desta 

comarca.

Nesse aspecto o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a prática de 

atos infracionais graves não distantes da conduta em apuração, constitui 

argumento idôneo para a manutenção da prisão preventiva:

Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está 

devidamente justificada na garantia da ordem pública diante do histórico 

infracional do acusado. 2. O fato de o recorrente possuir registros das 

práticas de atos infracionais análogos a delitos patrimoniais e contra a 

vida, é circunstância que revela sua periculosidade social e a inclinação à 

prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a 

delinquir, autorizando a prisão preventiva. 3. Incabível, nesse contexto, a 

aplicação de cautelares diversas da prisão, pois a segregação 

encontra-se justificada pela necessidade de acautelamento do meio social 

[...] (STJ, RHC 83.530/MS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado 

em 15/08/2017, DJe 23/08/2017).

Por sua vez, a dinâmica do crime indica a extrema periculosidade do 

acusado, pois aguardou a vítima sair do estabelecimento com o malote de 

dinheiro e cheques para depósito no banco e, em seguida, desceu da 

motocicleta apontando uma arma de fogo e concretizou a subtração do 

respectivo malote.

Por fim, observo que o acusado permaneceu segregado por toda a 

instrução processual e considerando a pena fixada e o regime de 

cumprimento não se justifica, como consectário lógico, seja colocado em 

liberdade.

- Disposições finais:

Deixo de condenar o acusado ao pagamento das custas e despesas 

processuais ante o seu escasso recurso financeiro.

Transitada esta sentença em julgado:

i) expeça-se a guia definitiva de execução de pena;

ii) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral/MT, Cartório Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação deste Estado e ao Instituto de Identificação Cível e 

Criminal Nacional.

P. R. I. C.

Diamantino/MT, 15 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 105698 Nr: 712-36.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOS, JOS, FCdS, SMCdS, FCdS, FCdS, EJdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Fabricio Carvalho Santana - OAB:7066/MT

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente da Certidão negativa 

do Oficial de Justiça de fls.156 e se manifeste no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 100252 Nr: 1569-19.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo dos Anjos Barroso 

Mattos - OAB:12780

 DADOS DO PROCESSO

Autos: 1569-19.2015.8.11.0005

Parte autora: Rozinete Lima da Silva, Mikael da Silva Fontes Teixeira e 

Bianca da Silva Fontes Teixeira

 Parte ré: Edevaldo Alves Teixeira

Data e hora: 28 de novembro de 2017, às 14 horas

 PRESENTES

Juiz de Direito: Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Promotora de Justiça: Enaile Laura Nunes da Silva

Parte autora: Rozinete Lima da Silva

 Parte ré: Edevaldo Alves Teixeira

Advogado: Dr. Rodrigo dos Anjos Barroso Mattos

 OCORRÊNCIAS

I – Foi ouvida em sistema de áudio e vídeo: Claudinéia Rodrigues de Jesus.

DELIBERAÇÕES

I – Dê-se vista para razões finais e, em seguida, ao MP.

Nada mais havendo a consignar foi lavrado o presente termo que vai 

assinado por todos.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Promotora de Justiça:

 Parte autora:

 Advogado: Parte ré:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 87471 Nr: 3238-15.2012.811.0005

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magno Tiago de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT, Núcleo Juridico UNEMAT - OAB:

 Autos n. 3238-15.2012.811.0005.

I. Trata-se de pedido de prisão domiciliar apresentado pelo recuperando 

Magno Tiago de Souza sustentando, em breve síntese, que apresenta 

gastrite antral emantematosa e H. Pylori positivo, que apesar de realizar 

tratamento medicamentoso o reeducando não consegue comer a 

alimentação servida no cárcere e está muito magro e debilitado, correndo 

risco da situação se agravar (fls. 542/544).

 Instruído o feito com receituário e exame médico (fls. 547/550).

O Ministério Público manifestou-se: a) em relação à gastrite foi receitado 

omeprazol, medicamento este fornecido pelo Sistema Prisional, de tal 

forma de que não há motivos pela prisão domiciliar; b) no tocante à H. 

Pylori manifestou pela nomeação de perito ao recuperando para que 

informe no prazo de 24 horas se é possível o medicamento ser ministrado 

na cadeia pública local, permanecendo o recuperando em cela isolada ou 

coletiva, se há perigo de contágio para os demais detentos, agentes 

prisionais ou se é realmente necessária à prisão domiciliar.

 Ante o pedido formulado determino:

a) Oficie-se o Diretor da cadeia pública local para, no prazo de 24 horas:

a.1) informar se a medicação prescrita no receituário médico está sendo 

ministrada ao reeducando Magno Tiago de Souza está tomando a 

medicação prescrita nos receituários;

a.2) encaminhar o reeducando para avaliação médica a fim de que relate 

as condições de saúde de Magno, bem como se o recuperando pode ficar 

em cela coletiva, se há perigo de contágio para os demais detentos e 

agentes prisionais e se é realmente necessária à prisão domiciliar para o 

tratamento ou se é possível fazê-lo dentro do sistema carcerário.

 II. Com a chegada das informações dê-se vista ao Ministério Público.

 III. Int.

Diamantino/MT, 08 de janeiro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 115578 Nr: 1129-52.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Inocencio da Silva, Mailson Soares dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

Unidade de Diamantino - OAB:, MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297

 INTIMO Defensor do Acusado Moises Inocencio da Silva para apresentar 

as Razões de Apelação de fls. 361, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 121741 Nr: 3966-80.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vitor de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimação do Patrono do Denunciado para apresentar as razões de 

apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 122308 Nr: 4277-71.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joacir Siqueira Profeta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3.562-B

 INTIMAÇÃO Defensor do Acusado para, nos termos do Artigo 396-A do 

CPP, apresentar Resposta a Acusação, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 87471 Nr: 3238-15.2012.811.0005

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magno Tiago de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT, Núcleo Juridico UNEMAT - OAB:

 Autos n. 3238-15.2012.811.0005.

I. Como medida prévia aos pedidos de fls. 537/538 designo audiência de 

justificação para o dia 15.1.2018, primeira data livre na pauta, às 16 horas 

e 10 minutos.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 12 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior
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 Cod. Proc.: 112043 Nr: 3736-72.2016.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YdOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14449/O, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente da Certidão negativa 

do Oficial de Justiça de fls. 52 e se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 116721 Nr: 1644-87.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Carnauba Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduarda Sthefani Zeilinger - 

OAB:21692/O

 INTIMO a Defensora do Acusado para, no prazo legal, apresentar 

Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 119032 Nr: 2880-74.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Beia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Certifico, em atendimento ao despacho de fls. 418, que:

- a Carta Precatória de fls. 352 encontra-se juntada às fls. 436/439;

- decorreu o prazo da intimação de ls. 454/455, em 18/12/2017, sem que a 

defesa apresentasse o atual endereço da testemunha Marco Aurélio de 

Siqueira.

- a Carta Precatória nº 2752-76.2017.811.0030, código 66929 - Comarca 

de Nobres/MT encontra-se com audiencia designada para o dia 

27/02/2018, às 17h:30min, conforme extrato anexo;

IMPULSIONO o feito a fim de intimar o defensor do Acusado para que tome 

ciencia da audiencia designada na Comarca de Nobres, autos de Carta 

Precatória nº 2752-76.2017.811.0030, código 66929 designada para o dia 

27 de fevereiro de 2018, às 17h:30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 120231 Nr: 3380-43.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ferreira Ormond

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos n. 3380-43.2017.811.0005.

I. Ante a ausência de erro/omissão homologo o cálculo de fl. 49.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 29 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 121417 Nr: 3828-16.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos n. 3828-16.2017.811.0005.

I – Em decorrência da renúncia do advogado Dr. Marcos Wagner Santana 

Vaz, o réu foi intimado e manifestou que gostaria do patrocínio da causa 

pela Defensoria Pública.

Ocorre que às fls. 59/59v a Defensoria Pública informou que promove 

atendimento da vítima na presente ação penal, inclusive já peticionou 

nestes autos, bem como a instituição também já atuou na esfera cível pela 

ofendida.

 Nesta medida, nomeio para atuar na defesa do acusado o Dr. Eder Pereira 

de Assis, devendo receber vista dos autos para apresentar resposta à 

acusação em favor de Francisco Gonçalves da Silva. Na oportunidade, 

fixo honorário advocatício em 10 URH, conforme autorizado pela CNGC/MT 

seção 21, artigo 303, e observado a tabela da OAB/MT.

II – Dê-se ciência ao Ministério Público.

De Cuiabá/MT para Diamantino/MT, 12 de janeiro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1001707-95.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. E. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE 

DIAMANTINO EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA 

PRAZO: 30 DIAS Processo: 1001707-95.2017.8.11.0005 Valor causa: R$ 

937,00 Tipo: Cível Espécie: CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO (87) REQUERENTE: EURIPEDES CAMILO DA COSTA 

REQUERIDO: JUVINILHA MARIA EVANGELISTA Pessoa(s) a ser(em) 

CITADA E INTIMADA: JUVENILHA MARIA EVANGELISTA (brasileira, 

separada judicialmente, documentos ignorados e em local incerto e não 

sabido) FINALIDADE: CITAÇÃO da parte rEQUERIDA, acima indicada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação 

que lhe(s) é proposta, consoante resumo das alegações constantes da 

petição inicial e do despacho judicial adiante transcritos, bem como 

INTIMAÇÃO para comparecer a audiência de MEDIAÇÃO designada para o 

dia 05/04/2018, às 12:00 horas, na sala do CEJUSC, no Edifício do Fórum, 

sito no endereço ao final indicado. RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: Noticia o 

Autor que a separação judicial se deu há mais de 10 anos no Processo 

179/2005, desta forma requer a conversão da separação judicial em 

Divórcio. DESPACHO/DECISÃO: I – Defiro o pedido de assistência judiciária 

gratuita. II – Encaminhe os autos ao CEJUSC para designar audiência de 

conciliação/mediação com consequente citação, conforme prevê o artigo 

334 do Código de Processo Civil. III – Int. IV – Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Diamantino/MT, 19 de dezembro de 2017. (a) Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior - Juiz de Direito. Eu, Heloisa Helena Siqueira – Analista 

Judiciário, digitei. Diamantino, 27 de dezembro de 2017. (a) Elieth Ferreira 

da Silva – Gestor Judiciário Sede do juízo e Informações: Av. Irmão Miguel 

Abib, S/n° , Bairro: Jardim Eldorado, Cidade: Diamantino-MT Cep:78400000 

,Fone: (65) 3336-1611

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

AÇÃO DE ALIMENTOS – JUSTIÇA GRATUITA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 1001703-58.2017.811.0005

ESPÉCIE: ALIMENTOS

PARTE AUTORA: CLAUDIA DA SILVA COSTA - CPF: 032.453.011-03 

(AUTOR)

ADVOGADO(S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE REQUERIDA: FRANSCISCA AVELINO DA SILVA (BRASILEIRA CPF 

N. 670.632.830-38) e JOACIR BARBOSA (DOCUMENTOS IGNORADO E 

LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO)

VALOR DA CAUSA: R$ 11.244,00

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima indicada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e 
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do despacho judicial adiante transcrito, bem como INTIMAÇÃO dela para a 

audiência MEDIAÇÃO designada para o dia 04/06/2018, às 14:00 horas, na 

sala do CEJUSC no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado, 

oportunidade em que deverá comparecer acompanhado de advogado e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, momento em 

que poderá apresentar sua contestação, importando a sua ausência em 

confissão e revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pela 

parte autora na inicial. Fica também, o requerido INTIMADO, por este Edital, 

acerca da decisão que DEFERIU os alimentos provisórios, no valor de 30% 

do salário mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias.

RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: Noticia a autora que o pai do Menor M. A. C. 

B., na Ação 170-23.2013.811.0005 acordaram a guarda unilateral em 

favor da genitora, cabendo ao genitor arcar com a pensão no montante de 

30% do salário mínimo vigente. Ocorre que o genitor não vem efetuando o 

pagamento da pensão alimentícia, além de se encontrar em lugar incerto e 

não sabido em Portugal, frustrando a Execução de Alimentos, o que põe 

em xeque a subsistência do filho. Requer a condenação dos avós 

paternos para pagarem a pensão alimentícia para o neto, bem como 

despesas extraordinárias.

 DESPACHO/DECISÃO: I – Dispõe o § 1º do artigo 1.694 do Código Civil: 

"Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do 

reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". Partindo dessa premissa, 

observo que não há como fixar os alimentos no valor requerido na peça 

inicial, uma vez que ainda não há informações precisas sobre a renda 

mensal do réu. Posto isso, fixo os alimentos provisórios em 30% do salário 

mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias. II – Encaminhe 

os autos ao CEJUSC para designar audiência de conciliação/mediação 

com consequente citação, conforme prevê o artigo 334 do Código de 

Processo Civil. III – Int. IV – Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Diamantino/MT, 18 de dezembro de 2017. Eu, Heloisa Helena Siqueira – 

Analista Judiciário, digitei. Diamantino, 27 de dezembro de 2017. (A) Elieth 

Ferreira da Silva – Gestor Judiciário. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33361611

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA PRAZO: 30 DIAS 

Processo: 1001707-95.2017.8.11.0005 Valor causa: R$ 937,00

Tipo: Cível Espécie: CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO (87)

REQUERENTE: EURIPEDES CAMILO DA COSTA

REQUERIDO: JUVINILHA MARIA EVANGELISTA

Pessoa(s) a ser(em) CITADA E INTIMADA: JUVENILHA MARIA 

EVANGELISTA (brasileira, separada judicialmente, documentos ignorados 

e em local incerto e não sabido)

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima indicada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e 

do despacho judicial adiante transcritos, bem como INTIMAÇÃO para 

comparecer a audiência de MEDIAÇÃO designada para o dia 05/04/2018, 

às 12:00 horas, na sala do CEJUSC, no Edifício do Fórum, sito no endereço 

ao final indicado.

RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: Noticia o Autor que a separação judicial se 

deu há mais de 10 anos no Processo 179/2005, desta forma requer a 

conversão da separação judicial em Divórcio. DESPACHO/DECISÃO: I – 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. II – Encaminhe os autos 

ao CEJUSC para designar audiência de conciliação/mediação com 

consequente citação, conforme prevê o artigo 334 do Código de Processo 

Civil. III – Int. IV – Dê-se ciência ao Ministério Público. Diamantino/MT, 19 de 

dezembro de 2017. (a) Gerardo Humberto Alves Silva Junior - Juiz de 

Direito. Eu, Heloisa Helena Siqueira – Analista Judiciário, digitei. Diamantino, 

27 de dezembro de 2017. (a) Elieth Ferreira da Silva – Gestor Judiciário

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Irmão Miguel Abib, S/n° , Bairro: 

Jardim Eldorado, Cidade: Diamantino-MT Cep:78400000 ,Fone: (65) 

3336-1611

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001603-06.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKEL JOSE GALLE ODORISSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO OAB - MT0017962A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1001603-06.2017.8.11.0005 REQUERENTE: MAIKEL JOSE GALLE 

ODORISSI REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A I. É certo que 

a mera afirmação na ilicitude da inscrição no serviço de proteção ao 

crédito não é suficiente para dar sustentação a uma decisão deferindo o 

pleito relativo a tutela provisória de urgência, de forma que a parte 

reclamante deveria ter instruído sua inicial com elemento mínimo de prova, 

de preferência com documento/informação que comprovasse a 

contestação administrativa dos débitos. Além disso, verifica-se que o 

reclamante possuía outra restrição junto aos órgãos de proteção ao 

crédito quando o pleito de tutela antecipada foi indeferido. Em decorrência 

do exposto e estando ausente a probabilidade do direito entendo que o 

pedido de reconsideração não merece acolhimento. Posto isso, indefiro o 

pedido de reconsideração. II. Cumpra-se. Diamantino, 19 de dezembro de 

2017 Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011979-34.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON EDEZIO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8011979-34.2014.8.11.0005 REQUERENTE: REMALI MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: GILSON EDEZIO DE CARVALHO 

Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Intime-se o devedor, por 

meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 

dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o 

valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exeqüendo. 4 - Garantido o Juízo, 

intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, 

oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no 

art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. 8 – 

Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, se já não 

tiver sido convertido. 9 – Realize as retificações no processo, fazendo 

constar a fase de cumprimento de julgado. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino, 29 de setembro de 2017. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010608-98.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LOPES DE CARVALHO (REQUERENTE)

MARIA DINALVA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANA GLORIA DE ANDRADE SANTOS ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

DESPACHO Numero do Processo: 8010608-98.2015.8.11.0005 

REQUERENTE: MARIA DINALVA FERREIRA DA SILVA, MARIA APARECIDA 

LOPES DE CARVALHO REQUERIDO: GIOVANA GLORIA DE ANDRADE 

SANTOS ME - ME Vistos, etc. Analisando-se os autos, observo que há 

divergência quanto ao endereço das partes informado nos autos, vez que 

o endereço constante na procuração, declaração de hipossuficiência, e 

na própria inicial, são divergentes. Além disso, verifica-se do Boletim de 

Ocorrência juntado que as partes informam que residem no Assentamento 

Nossa Terra, Nossa Gente, município de Nortelândia. Assim, é importante 

esclarecer onde de fato as Requerentes residem para fixação da 

competência territorial, bem como evitar qualquer tipo de fraude em 

relação à prestação jurisdicional, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pelas reclamantes. Posto isso, intimem-se as partes 

reclamantes, através de seu patrono, bem como pessoalmente, para que 

apresentem, em 10 dias, comprovante de residência em nome próprio, tais 

como: contas de água, energia e telefone. Caso a conta esteja em nome 

do cônjuge ou companheiro a deve apresentar, em conjunto, a certidão de 

casamento ou declaração de união estável com firma reconhecida em 

cartório. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 06 de setembro de 2017. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-80.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MARANHAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN PETERSON DE CAMARGO OAB - MT0018102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000005-80.2018.8.11.0005 REQUERENTE: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA 

MARANHAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. O autor pretende com base no art. 300 do CPC, que 

seja determinada a suspensão do auto de infração por suposta fraude no 

medidor; também que a Requerida se abstenha de interromper o 

fornecimento de energia em virtude da autuação, bem como se abstenha 

de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Compulsando os 

autos, entendo em parte presentes os requisitos que ensejam a 

concessão da tutela de urgência perquirida, quais sejam, a probabilidade 

do direito alegado bem como o risco da demora do provimento jurisdicional, 

vejamos. A probabilidade do direito se encontra demonstrado através da 

fatura de energia juntada aos autos, que corresponde a cobrança de 

valores antigos, não ensejando, assim, a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora da parte reclamante. Isto porque 

é vedada a suspensão de energia elétrica em virtude de débitos antigos, 

devendo, nesses casos, a concessionária propor ação ordinária de 

cobrança, eis que a suspensão de energia elétrica somente é permitida 

quando se refere a débitos atuais inadimplidos, o que não é o caso dos 

autos, pois conforme se infere as faturas atuais referentes à unidade 

consumidora da parte reclamante estão com o pagamento em dia. Em 

relação ao pleito de não inscrição do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito em relação ao presente crédito, também, há 

plausibilidade no pedido, vez que há várias formas de cálculo do valor 

retroativo, conforme previsto na Resolução que rege a matéria, devendo a 

concessionária justificar em qual se embasou para chegar ao suposto 

valor devido, usando sempre o parâmetro mais favorável ao consumidor 

quando não há meio de apurar o efetivo valor consumido e não cobrado. 

Por outro lado, o perigo da demora é evidente, pois a parte reclamante 

corre o risco de ficar sem energia elétrica em sua residência, prejudicando 

sua atividade e forma de vida, por ato imputável à requerida e em relação 

à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ter prejudicado seu crédito 

por valor ainda indefinido. Sendo assim, presentes os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência, não resta alternativa senão proibir a 

suspensão de energia elétrica na unidade consumidora informada nos 

autos pelo débito retroativo, bem como proibir a inscrição do nome do 

autor nos órgãos de proteção de crédito pelo mesmo débito retroativo. As 

faturas mensais referentes ao efetivo consumo de energia na unidade 

deverão ser pagas pelo consumidor, sob pena de suspensão do 

fornecimento em sua unidade consumidora. Por fim, não havendo o 

requisito do perigo na demora, indefiro o pleito para suspensão do 

processo administrativo. Diante do exposto, CONCEDO a tutela de 

urgência à reclamante, o que faço com espeque no artigo 300 do CPC, 

DETERMINANDO que a parte reclamada ABSTENHA-SE de efetuar o corte, 

ou, se já o realizou, RESTABELEÇA o fornecimento de energia na unidade 

consumidora em relação ao débito pretérito, no prazo máximo de 48 horas, 

bem como se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito pelo débito retroativo até ulterior decisão, sob pena de multa 

diária no importe de R$ 100,00, limitados a 30 dias. Para tanto, INTIME-SE a 

parte reclamada. Considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do CDC. Sem prejuízo das providências supra, cite-se a requerida para 

os atos desta ação e, intime-a da presente decisão, a fim de que 

compareça à audiência de conciliação em data a ser designada pelo 

cartório, consignando que deverá ser assistida por advogado e oferecer 

defesa escrita ou oral até cinco dias após a audiência de conciliação, sob 

pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Intime-se a parte requerente da presente decisão e para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 12 

de janeiro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001730-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

LEOCADIO RODRIGUES DE ARAUJO (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1001730-41.2017.8.11.0005 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

Medida de Proteção ajuizada pelo Ministério Público Estadual em favor de 

Leocádio Rodrigues de Araújo e em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

todos qualificados na exordial, sob o fundamento de que o representado 

trata-se de pessoa idosa e necessita ser submetido a procedimento 

cirúrgico de hérnia umbilical com urgência, diante de seu atual quadro 

clínico. Narra a inicial que o Sr. Leocádio conta com 72 anos de idade e 

sofre de hérnia umbilical há cerca de três anos, e que a patologia 

mencionada vem acarretando em fortes dores na barriga, bem como 

ocasionando incontinência urinária e fecal, gerando grande desconforto e 

constrangimento ao idoso. Consta que há prescrição médica desde janeiro 

de 2017 para realização da cirurgia, contudo, não há previsão para 

realização do procedimento cirúrgico, uma vez que houve a suspensão 

dos atendimentos no Hospital local, e que a demora implica em 

complicações ao seu estado de saúde, uma vez que a hérnia se encontra 

de tamanho exacerbado, revelando-se como uma grave deformidade no 

abdômen do idoso. Decido. Relativamente ao pedido de tutela de urgência, 

assim dispõe o artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, 

para a concessão da tutela específica é necessário observar se estão 

presentes a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo do dano, 

quanto a ineficácia do provimento final em razão da demora. Feitas breves 

considerações acerca da matéria deduzida em Juízo, resta analisar se 

encontram-se presentes ou não os pressupostos autorizadores da tutela 

antecipada em sede de obrigação de fazer. No caso em análise, o autor 
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está acometido de hérnia umbilical, e conforme consta dos autos estava 

sendo atendido pela na Rede Municipal e Estadual de Saúde, oportunidade 

em que foi prescrita intervenção cirúrgica pelos médicos, contudo, o 

atendimento no Hospital São João Batista foi suspenso, permanecendo o 

Sr. Leocádio sem previsão para realização do procedimento cirúrgico. 

Além disso, verifica-se dos autos que o requerente não possui condições 

de custear a cirurgia, tratando-se o mesmo de pessoa idosa e 

aposentada, o que demonstra sua necessidade, bem como o fato de que a 

demora na realização do procedimento deixará o representado cada dia 

mais debilitado, prejudicando a realização de atividades diárias comuns. 

Portanto, é certo que há necessidade de que o Poder Judiciário 

intervenha, para que o autor seja tratado com a devida dignidade pelo 

Poder Público, e evitando que o mesmo venha a desenvolver um quadro 

permanente maior do que o eventualmente já instalado. Nesta senda, outra 

não pode ser a decisão senão conceder a tutela de urgência requerida, 

até mesmo porque estão preenchidos todos os requisitos para a sua 

concessão. Assim, com fundamento na supremacia do direito à vida, à 

saúde e à dignidade da pessoa humana, tutelados constitucionalmente 

(arts. 1º, inciso III, 5º, caput, e 196 da CF), e estando presentes a 

probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, entendo que o pedido 

merece deferimento. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, e 

determino que o Estado de Mato Grosso promova, imediatamente, a 

realização da cirurgia de hérnia umbilical em favor de LEOCÁDIO 

RODRIGUES ARAÚJO, incluindo os exames e acompanhamentos médicos 

prévios e posteriores, comprovando o cumprimento da presente decisão 

nos autos, sob pena de bloqueio. Intime-se a Procuradoria Geral do 

Estado, bem como o Secretário de Saúde do Estado acerca da presente 

tutela de urgência concedida. Em concomitância com a intimação da 

presente decisão, cite-se o Réu para, querendo, apresentar resposta no 

prazo legal. Consigne-se no mandado e/ou no instrumento de citação que, 

não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pelo autor. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 16 de janeiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge. 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001664-61.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. FERREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT OAB - MT0013525A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1001664-61.2017.8.11.0005 REQUERENTE: R. B. FERREIRA - ME 

REQUERIDO: RAPIDO TRANSPAULO LTDA Vistos, etc. Trata-se ação de 

Ação Declaratória de Inexistência de Pendência Financeira c/c Danos 

Morais e pedido de antecipação de tutela de baixa de protesto, promovida 

por R. B. FERREIRA - ME em face de RÁPIDO TRANSPAULO LTDA. A parte 

autora alega, em suma, que a requerida mantém seu nome protestado por 

dívida já paga, e mesmo após diversas solicitações não fornece carta de 

anuência para que seja realizada a baixa do protesto. Contudo, em análise 

aos autos, verifico que não há prova quanto ao efetivo protesto, uma vez 

que o extrato de consulta nos órgãos de proteção ao crédito presente nos 

autos não permite verificar a informações completas acerca do protesto 

existente, sendo necessária a certidão de protesto emitida pelo respectivo 

Cartório. Por estas razões, intime-se a parte requerente para que proceda 

à emenda a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção sem 

resolução meritória, nos moldes do art. 485, I, do CPC. Cumpra-se. 

Diamantino, 18 de janeiro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010446-69.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

APIO & AUGUSTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE MARTINS DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010446-69.2016.8.11.0005 EXEQUENTE: APIO & AUGUSTO LTDA - ME 

EXECUTADO: FRANCIELLE MARTINS DE LIMA Vistos, etc. Considerando 

que o bloqueio online restou infrutífero, intime-se a parte exequente para 

que manifeste-se indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 14 de 

agosto de 2017 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010379-41.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU SOUZA FROTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010379-41.2015.8.11.0005 REQUERENTE: DIRCEU SOUZA FROTA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Vistos etc. Dispensado o relatório em razão do que dispõe o artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata 

de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Por não haver 

preliminares, passo a analisar o mérito. Trata-se de pleito de indenização 

por dano material e moral decorrente da negativa de posse à parte 

reclamante em ato estatal que seria ilegal. O Estado é revel, porém, os 

efeitos da revelia em relação ao ente público devem ser abrandados. No 

caso, pela questão ser direito, já resolvida em repercussão geral pelo STF, 

tenho que a reclamação é improcedente, vez que assentado que não há 

dano indenizável no caso de negativa de posse. Nesse sentido a 

jurisprudência: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE 

CANDIDATO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO. 

DESCABIMENTO. ORIENTAÇÃO SUFRAGADA PELA SUPREMA CORTE EM 

REPERCUSSÃO GERAL. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido 

de que os candidatos não fazem jus aos vencimentos e demais vantagens 

referentes ao período compreendido entre a data em que deveriam ter sido 

nomeados e a efetiva investidura no serviço público, ainda que a título de 

indenização, mesmo que a situação seja reconhecida judicialmente, em 

face da imprescindibilidade do efetivo exercício do cargo. 2. Ressalta-se 

ainda que essa tese foi fixada em repercussão geral pelo STF, segundo a 

qual, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão 

judicial, o servidor não faz jus à indenização, sob fundamento de que 

deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de 

arbitrariedade flagrante. Precedente: RE 724.347/DF, Rel. Min. Marco 

Aurélio, Plenário, DJe 13.5.2015. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 

795.161/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 09/05/2017, DJe 17/05/2017) Não vislumbro, assim, qualquer dano 

indenizável decorrente dos fatos narrados na inicial. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, por conseqüência, 

julgo extinto o processo resolvendo o mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do CPC. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios, em razão da norma expressa do artigo 55 e parágrafo único, 

da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

a devida baixa no Cartório Distribuidor. P. R. I. e Cumpra-se. Diamantino, 5 

de agosto de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010357-51.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA LAZZARI FANTIN (REQUERENTE)

Felipe Augusto Stüker (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010357-51.2013.8.11.0005 REQUERENTE: FELIPE AUGUSTO STÜKER, 

LETICIA LAZZARI FANTIN REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O 

objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para corrigir 

erro material. “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º”. Na hipótese dos autos, os 

embargos de declaração opostos objetiva alterar o resultado do julgado, o 

que é inadmissível, devendo, portanto, ser perseguido mediante 

interposição de recurso próprio. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. 

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO FUNDAMENTADOS 

EM VÍCIOS. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. 

DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração 

têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum 

dos vícios contemplados no art. 48 da Lei 9.099/95, não se servindo à 

pretensão modificativa do julgado, como é o que pretende o embargante. 

2.Mesmo quando interpostos para o fim de prequestionamento, a 

existência de omissão, contradição ou obscuridade permanece como 

requisito essencial dos embargos declaratórios. 3.Inexistindo, portanto, 

quaisquer dos vícios indicados no art. 535 do CPC capazes de ensejar o 

reexame da causa, rejeito os embargos de declaração interpostos. 

4.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 5.A súmula de 

julgamento servirá como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Estaduais Cíveis e ainda por força dos arts. 12, inciso 

IX, 98, parágrafo único e 99, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 

(Processo EDJ1 20140710295517, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicação Publicado no DJE : 

05/10/2015 . Pág.: 436, Julgamento, 29 de Setembro de 2015 Relator 

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO). Assim, inexistindo os citados vícios 

na decisão atacada, REJEITO os presentes embargos declaratórios e 

mantenho a r. sentença na íntegra. Intimem-se as partes da presente 

decisão. Certifique-se o trânsito em julgado da r. sentença, após, ao 

arquivo com as baixas e anotações necessárias. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 18 de agosto de 2017. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-16.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CONCEICAO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000406-16.2017.8.11.0005 REQUERENTE: EVA CONCEICAO DE CAMPOS 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. 

Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a 

prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. Em relação a preliminar de extinção da 

ação sem julgamento do mérito, registro que o feito já se encontra pronto 

para sentença, o que não há necessidade de postergar o julgamento do 

mérito do pedido inicial. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial. A 

requerente ingressou com a presente ação argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

condenação em danos morais. Por sua vez, a reclamada informa que a 

dívida é valida e inadimplida, sendo a inscrição do nome da autora junto 

aos órgãos de proteção ao crédito devido, requerendo a improcedência do 

pedido. Assim, por certo que caberia à requerida apresentar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (Art. 373, II, 

CPC), trazendo à baila ao menos o contrato assinado pela reclamada ou a 

gravação de apontando a referida contratação de seus serviços, o que 

não foi feito. Afinal, a empresa requerida apenas se resumiu a argumentar 

contrariamente aos anseios da parte requerente, alegando, em síntese, a 

inexistência de ato ilícito capaz de ensejar os danos morais. É dizer: não 

trouxe a requerida qualquer elemento que pudesse caracterizar a 

existência da dívida em relação à parte requerente, débito este que 

legitimaria a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, 

tampouco comprova que tomou cuidados ordinários para evitar a 

ocorrência de fraude. No ponto, não obstante a empresa reclamada 

afirmar que teria adotado todas as cautelas quando da contratação, porém 

não se desincumbiu de comprovar que agiu com todo zelo para que a 

fraude não viesse a ocorrer. Esse ônus probatório seria apresentar cópia 

dos documentos pessoais do contratante. Não é demais enfatizar que, 

conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus 

probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente 

sacramenta a procedência dos pedidos contidos na exordial ante a inércia 

probatória da parte reclamada. Logo, não tendo a requerida comprovado a 

existência da dívida, evidencia-se nos autos que a negativação do nome 

da parte requerente foi indevida, fazendo jus, portanto, à declaração de 

inexistência do débito. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, 

este é improcedente. Isto porque, em que pese à inscrição discutida nos 

autos seja irregular, infere-se que a parte autora já possuía outra 

inscrição inserida pela empresa Telefônica Vivo quando foi inscrita pela 

Requerida, restrição que também está sendo discutida judicialmente no 

processo nº. 1000405-31.2017.811.0005. Assim, não vislumbro que a 

negativação originada pela Requerida tenha afetado a esfera moral da 

autora, uma vez que, regular ou não, possuía inscrição anterior, cabendo 

discussão quanto à legalidade/ilegalidade da cobrança e eventual 

condenação por danos morais naquele processo, nº . 

1000405-31.2017.811.0005. Portanto, incabível o pleito de indenização por 

danos morais no presente processo, conforme orientação da Súmula 385 

do STJ. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da 

parte autora para: ü Declarar inexistente o débito referente ao contrato 

0000000229155176; ü Julgar improcedente o pedido de indenização por 

dano moral, com base na Súmula 385 do STJ. Por consequência, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, o que faço com fulcro no 

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, oficiem-se, à 

Secretaria, aos órgãos de proteção ao crédito, para que realizem a baixa 

da restrição discutida nos autos. Sem custas e honorários advocatícios 

nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Concedo as 

benesses da justiça gratuita a parte autora. Transcorrido o prazo recursal, 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. 

Diamantino, 21 de agosto de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010185-41.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010185-41.2015.8.11.0005 REQUERENTE: EDSON FRANCA BRITO 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Dispensada a apresentação de relatório, 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de outras provas em 

audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. Logo, diante da inexistência de 

preliminares, passo à análise meritória. Pois bem. O caso é de inversão do 

ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem 

como a clara possibilidade da parte reclamada comprovar a origem do 

débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus probatório. Diante desse cenário, 

incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito discutido, até 

porque negativou o nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos 

autos, verifico que a parte reclamada comprovou a contratação do serviço 

fato gerador da dívida através das imagens retiradas de seu sistema 

interno, indicando o linha fixa contratada pelo autor de número 3337-2023, 

bem como os períodos de inadimplência que ensejaram a inscrição 

creditícia de seu nome, sendo que o endereço constante do sistema de 

cadastramento da ré é o mesmo informado pelo autor. Assim, a requerida 

trouxe elementos que caracterizam a contratação dos serviços pelo autor 

bem como a existência da dívida em relação à parte requerente, tornando 

legítima a negativação em questão nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, tendo requerida comprovado a existência da dívida, evidencia-se 

nos autos que a negativação do nome da parte autora foi devida. Portanto, 

não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de 

forma que improcede o pedido inicial. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Revogo a tutela antecipada deferida nos autos. Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Diamantino, 

28 de agosto de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001045-34.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JARDEL MENDEL ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER SANTANA ROCHA OAB - MT23618/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001045-34.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JARDEL MENDEL ALVES 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Relatório 

dispensado nos termos no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. Trata-se 

de Liquidação de Sentença Coletiva proferida nos autos da Ação Civil 

Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 – na Segunda Vara Cível da 

Comarca do ACRE, proposta pelo(a) exequente em face de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA (TelexFree). Pois bem, a competência do Juízo é um 

dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda 

que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. 

Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes 

os pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. Nesse 

sentido, ressalte-se que o Juizado Especial é incompetente para promover 

a execução e/ ou liquidação de sentença constituída no âmbito de 

jurisdição comum. Com efeito, o art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 9.099/95, assim 

dispõe: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: (...) § 1º Compete ao Juizado Especial promover a 

execução: I - dos seus julgados; No mesmo sentido, o art. 516 do NCPC 

prevê que: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I – 

os tribunais, nas causas de sua competência originária; II – o juízo que 

decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III – o juízo cível 

competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de 

sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo 

Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o 

exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo 

juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo 

juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não 

fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao 

juízo de origem. No que diz respeito à competência nas ações coletivas, a 

Lei da Ação Civil Pública assim preceitua no seu art. 21: Art. 21. 

Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e 

individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu 

o Código de Defesa do Consumidor. Os artigos 98, §2º e 101 do CDC - 

dispositivos do Título III -, assim dispõem: Art. 98. A execução poderá ser 

coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, 

abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiverem sido fixadas em 

sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras 

execuções. (...) § 2º É competente para a execução o juízo: I – da 

liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução 

individual; II – da ação condenatória, quando coletiva a execução. (...) Art. 

101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e 

serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste titulo, serão 

observadas as seguintes normas: I – a ação pode ser proposta no 

domicílio do autor; Destarte, da simples leitura dos artigos acima citados, 

nota-se que, no Juizado Especial, é cabível apenas a execução e/ou 

liquidação de sentença de seus próprios julgados, não sendo competente 

para processar os títulos executivos judiciais constituídos por outras 

jurisdições. De mais a mais, infere-se que é competente para processar 

execução e/ou liquidação de sentença de título judicial oriundo de ação 

coletiva tanto o juízo que processou e julgou a causa no primeiro grau de 

jurisdição quanto o juízo do domicílio do credor, como no presente caso, 

de forma que inclusive essa questão já restou esclarecida na própria 

sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca do 

Acre. Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

processar a presente liquidação de sentença, nos termos do artigo 3º, § 

1º, inciso I, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 516 do NCPC, artigo 98, § 2º, 

incisos I e II, e art. 101, inciso I, esses dois último do Código de Defesa do 

Consumidor, e, consequentemente, julgo extinto o processo nos termos do 

art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. Sem condenação ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Diamantino, 28 de agosto de 2017. Gerardo Humberto Alves Silva Junior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-49.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010178-49.2015.8.11.0005 REQUERENTE: MARIA CLEIA DE CARVALHO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Decido. O feito possibilita o abreviamento de rito com julgamento 

antecipado da lide nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Primeiramente, registro que a inversão do ônus da prova é 

desnecessária, uma vez que os documentos juntados no presente feito 

são suficientes para uma decisão segura sobre a causa. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo 

Civil estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

A reclamante sustenta, em síntese, que é titular da UC- unidade 

consumidora nº 438383, e que no dia 11/05/2015, mesmo estando com 
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todas as faturas adimplidas, de forma arbitrária a reclamada suspendeu o 

fornecimento da energia elétrica, o que a seu ver merece a declaração da 

inexigibilidade do débito, a repetição do indébito e indenização por danos 

morais. Por sua vez, a reclamada, alega em resumo, que a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica ocorreu em razão da ausência de 

repasse à Concessionária do valor do pagamento da aludida fatura do 

mês 03/2015 pelo agente arrecadador. Em que pese às alegações da 

reclamada, entretanto, não apresentou nenhuma justificativa para retirar a 

validade das alegações da reclamante, sendo certo que restou 

comprovado o pagamento em dia da fatura referente ao mês 03/2015 (id. 

3983298 – p. 01), sendo certo que eventual ausência de repasse de 

valores pelo agente arrecadador à concessionária não é falha imputável 

ao consumidor. Nesse sentido, a jurisprudência: “RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PAGAMENTO DA FATURA. DANO MORAL OCORRENTE. - Caso 

em que a demandante, embora com atraso, realizou o pagamento da fatura 

mensal de consumo, procedendo a empresa requerida na suspensão do 

fornecimento de energia elétrica. Ausência de repasse de valores pelo 

agente arrecadador, por erro na digitação do código de barras, que não é 

falha imputável ao consumidor. Dano moral in re ipsa. Precedentes desta 

Corte. - Ausente sistema tarifado, a fixação do montante indenizatório ao 

prejuízo extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz, 

observada a equidade, a moderação e o princípio da proporcionalidade. 

Valor fixado em sentença reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), o que 

se mostra adequado à espécie. DERAM PROVIMENTO EM PARTE À 

APELAÇÃO. UNÂNIME.” (TJ/RS, Apelação Cível Nº 70063704001, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner 

Pestana, Julgado em 25/02/2016) Portanto, a suspensão indevida do 

fornecimento de energia elétrica estando a reclamante adimplente, 

constitui conduta ilícita da reclamada ensejadora de indenização por dano 

moral, de forma que o valor não poderá se inexpressivo ou insignificante 

para quem suporta a indenização, de modo que esta cumpra a finalidade 

de dissuadir o ofensor de novos fatos análogos, nem exacerbando a 

ponto de importar em enriquecimento sem causa para a parte que sofreu a 

lesão. Nesse sentido, diante dos limites da questão posta, do ato abusivo 

praticado pela reclamada e sua dimensão na esfera particular e geral do 

reclamante, visando além do conforto da reparação, mas também limitar a 

prática de atos como o noticiado, tenho por adequado o valor de R$ 

9.370,00, tendo em vista a observância dos critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, guardando efetiva correspondência entre o ato ilegal e 

o dano causado, para atender as suas finalidades pedagógica e 

reparadora. Por fim, incabível o pedido da autora de condenação da ré ao 

pagamento em dobro a título de repetição de indébito, uma vez que não 

houve nenhum pagamento indevido. Posto isso, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil para: - declarar a inexigibilidade do débito em questão e condenar a 

reclamada ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.370,00 (Nove 

mil trezentos e setenta reais), a título de danos morais, fixando, desde já, 

juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser 

feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC, 

a partir do arbitramento. Confirmo a tutela provisória de urgência deferida 

anteriormente. Inexistindo condenação em custas processuais e 

honorários (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I. 

Cumpra-se. Diamantino, 28 de agosto de 2017. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito Dispensado o relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. Decido. O feito possibilita o abreviamento de rito com 

julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Primeiramente, registro que a inversão do ônus da 

prova é desnecessária, uma vez que os documentos juntados no 

presente feito são suficientes para uma decisão segura sobre a causa. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, vez que a regra do Código 

de Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o fato 

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

do referido direito. O reclamante sustenta, em síntese, que é titular da UC 

6/1693293-1, sendo que todas as faturas estavam adimplidas, mesmo 

assim, de forma arbitrária a reclamada suspendeu o fornecimento de 

energia elétrica, o que a seu ver merece indenização por danos morais e 

reestabelecimento do fornecimento dos serviços. A reclamante sustenta, 

em síntese, que é titular da UC- unidade consumidora nº 438383, e que no 

dia 11/05/2015, mesmo estando com todas as faturas adimplidas, de forma 

arbitrária a reclamada suspendeu o fornecimento da energia elétrica, o 

que a seu ver merece a declaração da inexigibilidade do débito, a 

repetição do indébito e indenização por danos morais. Por sua vez, a 

reclamada, alega em resumo, que a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica ocorreu em razão da ausência de repasse à 

Concessionária do valor do pagamento da aludida fatura do mês 03/2015 

pelo agente arrecadador. Em que pese às alegações da reclamada, 

entretanto, não apresentou nenhuma justificativa para retirar a validade 

das alegações da reclamante, sendo certo que restou comprovado o 

pagamento em dia da fatura referente ao mês 03/2015 (id. 3983298 – p. 

01), sendo certo que eventual ausência de repasse de valores pelo 

agente arrecadador à concessionária não é falha imputável ao 

consumidor. Nesse sentido, a jurisprudência: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PAGAMENTO DA FATURA. DANO MORAL OCORRENTE. - Caso 

em que a demandante, embora com atraso, realizou o pagamento da fatura 

mensal de consumo, procedendo a empresa requerida na suspensão do 

fornecimento de energia elétrica. Ausência de repasse de valores pelo 

agente arrecadador, por erro na digitação do código de barras, que não é 

falha imputável ao consumidor. Dano moral in re ipsa. Precedentes desta 

Corte. - Ausente sistema tarifado, a fixação do montante indenizatório ao 

prejuízo extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz, 

observada a equidade, a moderação e o princípio da proporcionalidade. 

Valor fixado em sentença reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), o que 

se mostra adequado à espécie. DERAM PROVIMENTO EM PARTE À 

APELAÇÃO. UNÂNIME.” (TJ/RS, Apelação Cível Nº 70063704001, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner 

Pestana, Julgado em 25/02/2016) Portanto, a suspensão indevida do 

fornecimento de energia elétrica estando a reclamante adimplente, 

constitui conduta ilícita da reclamada ensejadora de indenização por dano 

moral, de forma que o valor não poderá se inexpressivo ou insignificante 

para quem suporta a indenização, de modo que esta cumpra a finalidade 

de dissuadir o ofensor de novos fatos análogos, nem exacerbando a 

ponto de importar em enriquecimento sem causa para a parte que sofreu a 

lesão. Nesse sentido, diante dos limites da questão posta, do ato abusivo 

praticado pela reclamada e sua dimensão na esfera particular e geral do 

reclamante, visando além do conforto da reparação, mas também limitar a 

prática de atos como o noticiado, tenho por adequado o valor de R$ 

9.370,00, tendo em vista a observância dos critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, guardando efetiva correspondência entre o ato ilegal e 

o dano causado, para atender as suas finalidades pedagógica e 

reparadora. Por fim, incabível a restituição em dobro, uma vez que não 

houve nenhum pagamento indevido. Posto isso, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil para - declarar a inexigibilidade do débito em questão e condenar a 

reclamada ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.370,00 (Nove 

mil trezentos e setenta reais), a título de danos morais, fixando, desde já, 

juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser 

feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC, 

a partir do arbitramento. Confirmo a tutela provisória de urgência deferida 

anteriormente: Inexistindo condenação em custas processuais e 

honorários (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I. 

Cumpra-se. Diamantino, 28 de agosto de 2017. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010534-49.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010534-49.2012.8.11.0005 REQUERENTE: ANA CARLA FERREIRA DOS 
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SANTOS REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. 

Trata-se de cumprimento de julgado onde a parte exequente executa além 

da condenação principal, multa de 10% por suposto descumprimento. 

Decido. Quanto a multa, está sedimentado em doutrina e jurisprudência 

que a multa do antigo art. 475-J do CPC/73, que corresponde ao atual 

artigo 523, § 1º, do CPC, incide somente após a intimação da parte 

executada para pagar o débito constante no pedido de cumprimento de 

julgado do credor. Vale dizer, não há incidência automática da multa com a 

intimação da sentença/acórdão condenatório na fase de conhecimento. 

Nesse sentido a jurisprudência: “EMENTA: RECURSO INOMINADO - 

EXECUÇÃO - EXCESSO- NÃO APLICAÇÃO DA MULTA DOS 10% DO 

ARTIGO 475-J DO CPC - PAGAMENTO ANTES DA INTIMAÇÃO PARA 

TANTO - EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não se pode aplicara a multa do 

artigo 475-J do CPC, quando se demonstra o pagamento espontâneo antes 

mesmo da intimação para pagamento, sendo mero equívoco do devedor 

em não comunicar nos autos o efetivo pagamento, porém, a não lhe 

ensejar a penalidade do artigo em comento. Detectado o excesso de 

execução cabe ao magistrado a sua declaração, com a liberação de 

valores ao recorrente, bem como, a determinação de devolução pelo 

consumidor, sob pena de se convolar em enriquecimento indevido. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 1133/2013, DR. MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014)”. “RECURSO INOMINADO - 

TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 475-J 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FLUI A PARTIR DA INTIMAÇÃO DA 

PARTE PARA PAGAR - RECURSO PROVIDO. Para que haja a incidência da 

multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J do CPC, é necessário 

além do trânsito em julgado da sentença, a intimação da parte para efetuar 

o pagamento. (RI 330/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014)”. No caso 

em apreço, verifica-se do demonstrativo do débito apresentado pela parte 

autora que além dos valores referentes à condenação, a parte exequente 

executa o valor concernente a multa de 10%. E, como dito alhures, a multa 

somente incide a partir da intimação do executado para pagar o débito, o 

que não ocorreu nos autos. Portanto, declaro o débito referente à multa 

inexigível. Assim, considerando que o valor da condenação já foi 

devidamente quitado, JULGO EXTINTO o processo com fulcro no artigo 

924, II do CPC. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 13 de setembro de 2017 José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1000448-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR AFONSO FERREIRA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARQUES DA SILVA OAB - MS11150 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAOLA DOS SANTOS BARBOSA (RÉU)

ALICE VITÓRIA FERREIRA BARBOSA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Com relação a mudança de endereço da requerida, informada nos autos 

pela equipe técnica do juízo, pugna o Ministério Público seja o autor da 

demanda intimado a se manifestar a respeito.

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

Processo Número: 1003396-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

V. V. D. S. (AUTOR)

T. M. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação dos advogados das partes acerca do teor da r. decisão, em 

anexo.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005956-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. M. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO)

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO)

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO)

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado para acerca da decisão anexa.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005956-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. M. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO)

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO)

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO)

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado para acerca da decisão anexa.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005956-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. M. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO)

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO)

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO)

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado para acerca da decisão anexa.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005956-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. M. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO)

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO)

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO)

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado para acerca da decisão anexa.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005956-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. M. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO)

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO)

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO)

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado para acerca da decisão anexa.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004507-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SILVA PAULINO MAZZARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO)

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO)

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO FOCKINK (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

P. E. M. F. (HERDEIRO)

I. M. F. (HERDEIRO)

GABRIEL EUGENIO MAZZARO FOCKINK (HERDEIRO)

JULIANA SILVA PAULINO MAZZARO OAB - 654.741.631-34 

(REPRESENTANTE)

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A (ADVOGADO)

L. M. F. (HERDEIRO)

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004507-97.2017.8.11.0037 REQUERENTE: JULIANA SILVA PAULINO 

MAZZARO INVENTARIADO: LUCIANO FOCKINK Vistos, etc. Defiro os 

pedidos ministeriais. Cumpra-se, na forma solicitada. Primavera do 

Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004609-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAISIA BRITO FREIRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO BARROS DE AMORIM (REQUERIDO)

 

Por determinação da MM Juíza designo audiência de MEDIAÇÃO para o dia 

05/02/18 às 08h00min; que deverá ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC, na 

Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241, bairro Jardim Riva, em 

Primavera do Leste-MT

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001095-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA MARIA RODRIGUES AGOSTINHO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Intimar Advogado da autora acerca do despacho.

Manifestação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001095-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA MARIA RODRIGUES AGOSTINHO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1001095-61.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA 

REQUERIDO: FRANCISCA MARIA RODRIGUES AGOSTINHO DA SILVA 

Vistos, em correição. Trata-se de Ação de Divórcio Consensual em que as 

partes compuseram acordo. O Ministério Público pugnou pela homologação 

do acordo. Ante o exposto, homologo para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se. Expeça-se o necessário. Ciência às partes. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002685-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA GUIMARAES NEGRINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE SERAFIM NEGRINE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

SILVIO RODRIGUES ALESSI JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação da Dra. Marilei Schuster - OAB 7721-B/MT, para retirar a CARTA 

PRECATORIA e providenciar seu cumprimento na Comarca de Juara-MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000268-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DE FIGUEIREDO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON CARLOS MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000268-16.2018.8.11.0037 REQUERENTE: PAULA DE FIGUEIREDO LEITE 

REQUERIDO: ELTON CARLOS MACHADO Vistos, etc. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005329-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. B. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1005329-86.2017.8.11.0037 REQUERENTE: HELIO ADRIANO ROCHA 
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REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Trata-se de Pedido 

Cautelar Antecedente ajuizada por F. M. R., menor de idade, devidamente 

representado por seu genitor Helio Adriano Rocha, em face do Banco 

Bradesco, todos qualificados nos autos. Registro que o presente feito foi 

distribuído à Terceira Vara Cível desta Comarca de Primavera do Leste, 

ocasião em que tal juízo, em derradeira decisão, entendeu que o presente 

feito deveria tramitar neste Juízo, devido à existência de inventário que 

tramita em nome da genitora do requerente e por se tratar de interesse de 

menor. Considerando que este processo consiste em cautelar de exibição 

de documento, a qual, inobstante o requerente se tratar de menor de idade 

e herdeiro em processo de inventário de sua genitora, o objeto da 

presente demanda, assim como da ação principal a ser intentada, não se 

amolda à matéria específica de competência da Vara da Infância e 

Juventude, Família e Sucessões, razão pela qual não possui competência 

para processá-lo e julgá-lo. Ressalte-se que, em que pese o menor F. M. 

R. ser parte autora nestes autos, bem como ser herdeiro em processo de 

inventário em trâmite por este juízo, não significa, necessariamente, que o 

feito deva por aqui tramitar pois, se fosse desse modo, todas as ações em 

que qualquer menor for parte, seja autor ou réu ou até mesmo herdeiro, 

deveriam tramitar perante este Juízo, o que não é o caso, considerando o 

disposto na Resolução n.º 005/2014/TP, a qual é clara aos dispor as 

competências em seu artigo 2º: “1ª Vara - Processar e julgar os feitos 

relativos à família e sucessões, à infância e juventude, associados a 

cartas precatórias, rogatórias e de ordem afetas à sua competência; (...) 

2ª Vara - Processar e julgar os feitos cíveis em geral, mediante 

distribuição igualitária com a 3ª Vara e, privativamente as demandas 

relativas a falências e concordatas e a Cartas Precatórias Cíveis, julgando 

os litígios daí decorrentes, se for o caso. (...) 3ª Vara - Processar e julgar 

os feitos cíveis em geral, mediante distribuição igualitária com a 2ª Vara e, 

e processar o cumprimento de Cartas Precatórias Cíveis e, se for o caso, 

julgar os litígios daí decorrentes.” Assim, conforme disposto no artigo 

supra transcrito, compete aos Juízos das 2ª e 3ª Varas Cíveis julgar os 

processos cíveis em geral, ou seja, o que não é de competência das 

Varas Especializadas, como ocorre no presente caso, em que a 

competência para feitos da infância e sucessões é irrelevante. Nesse 

sentido, colaciono os seguintes arestos: E M E N T A CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA NEGATIVO – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS – SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO CONFIGURADA 

– COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – 

CONFLITO PROCEDENTE. A simples presença de incapaz em um dos polos 

da ação não implica obrigatoriamente na competência do Juízo da Vara 

Especializada da Infância e Juventude, a qual é restrita as matérias 

elencadas nos arts. 98 e 148, parágrafo único, do ECA. “Tratando-se de 

demanda envolvendo ato ilícito de natureza civil, sem qualquer relação 

com o rol de assuntos protegidos pelo Estatuto da Infância e do 

Adolescente, previstos nos artigos 98 e 148, a competência para 

processar e julgar o feito é da Vara Especializada da Fazenda Pública.” 

(CC nº 41116/2013, Des. José Zuquim Nogueira, DJE 15.11.2013) (TJMT – 

CC 00015211720148110063 80613/2014. Primeira Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado. Relator Adilson Polegato de Freitas. 

Julgado em 06/11/2014). CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. AÇÃO 

DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM ADJUDICAÇÃO 

COMPULSÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

FALECIMENTO DE UMA DAS RÉS E PRISÃO DE UM DOS RÉUS DURANTE 

CUMPRIMENTO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM 

INVENTÁRIO. OBJETO E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 103 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PERIGO DE 

DECISÕES CONTRADITÓRIAS, TAMPOUCO PREJUÍZO CAPAZ DE 

MODIFICAR A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA DEMANDA AO 

JUÍZO SUCESSÓRIO. PROCEDÊNCIA. Vistos e examinados estes autos 

463-95.2014.8.16.044, de Conflito de Competência Negativo, em que é 

suscitante o Juiz da Vara de Família e Sucessões de Apucarana e 

suscitado o Juiz da 2ª Vara Cível da mesma Comarca. (TJPR – CC 

000046395201481600440 – Relator Luiz Cezar Nicolau. Julgado em 

10/09/2015). Posto isso, a presente ação está sujeita à apreciação do 

Juízo Cível comum e não ao da Infância e Juventude, Família e Sucessões. 

Diante do exposto, e nos termos da resolução 005/2014/TP, DECLINA-SE 

DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE FEITO por 

entender que este processo é de competência privativa da Terceira Vara 

Cível desta Comarca. Remetam-se os autos ao Juízo da Terceira Vara 

Cível competente para processar e julgar a presente demanda. 

Cumpra-se. Primavera do Leste, 18 de dezembro de 2017. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002300-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

V. F. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR OAB - MT15871 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. F. R. (RÉU)

 

Por determinação da MM Juíza designo audiência de MEDIAÇÃO para o dia 

19/02/18 às 08h00min; que deverá ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC, na 

Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241, bairro Jardim Riva, em 

Primavera do Leste-MT

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001482-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILA DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001482-76.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MIGUEL MARQUES 

REQUERIDO: ZILA DO ESPIRITO SANTO Vistos, etc. Intime-se a advogada 

da parte autora para que apresente nos autos a perícia realizada, 

conforme informou em audiência, consoante termo de ID 9709249. 

Decorrido o prazo, sem manifestação da parte autora, oficie-se à 

Secretaria Municipal de Saúde para que apresente o relatório da perícia 

realizada. Aportando nos autos o referido relatório, dê-se vista ao 

Ministério Público e venham-me conclusos para prolação de sentença. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001573-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERREIRA DA COSTA NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001573-69.2017.8.11.0037 REQUERENTE: SEBASTIANA FERREIRA DA 

COSTA NOVAES Vistos, etc. Proceda-se à redistribuição do feito, 

conforme sentença de ID 10793046. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001482-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILA DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001482-76.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MIGUEL MARQUES 

REQUERIDO: ZILA DO ESPIRITO SANTO Vistos, etc. Intime-se a advogada 

da parte autora para que apresente nos autos a perícia realizada, 

conforme informou em audiência, consoante termo de ID 9709249. 

Decorrido o prazo, sem manifestação da parte autora, oficie-se à 

Secretaria Municipal de Saúde para que apresente o relatório da perícia 

realizada. Aportando nos autos o referido relatório, dê-se vista ao 

Ministério Público e venham-me conclusos para prolação de sentença. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 162175 Nr: 1319-50.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDOMAR SANTOS SILVA - 

OAB:MA 11.162, RAIMUNDA MOEMA RODRIGUES NEVES - OAB:MA 

10692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

considerando a tempestividade da contestação, encaminho estes autos 

para expedição de matéria de imprensa, para que se manifeste acerca da 

contestação de fls. 88/110, no prazo de 15 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 101054 Nr: 656-77.2011.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADO, CS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença em ação de alimentos. Assim, 

autue-se corretamente o feito, a fim de que conste o tipo de ação no 

sistema Apolo e na capa dos autos como cumprimento de sentença.

O executado, devidamente intimado (f. 27-v), não efetuou o pagamento 

das prestações alimentícias em atraso nem apresentou justificativa quanto 

à impossibilidade de faze-lo, sendo decretada a sua prisão civil (f. 29).

Verifica-se, no entanto, que o mandado de prisão civil não foi cumprido em 

razão de o executado não ter sido localizado, permanecendo até a 

presente data em local incerto e não sabido (certidão de f. 30-v, f. 46-v e 

f. 83).

Diante do exposto, considerando frustradas as tentativas de prisão civil 

do executado, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado 

devidamente constituído à f. 71, para que dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação da exequente, intime-a 

pessoalmente, para que se manifeste no mesmo prazo.

Após, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 155877 Nr: 7123-33.2015.811.0037

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

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

 PARTE AUTORA: JWDS, ALAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA ROVERSI - OAB:MT 

8.072, GEORGE ROBERTO BUZETI - OAB:10039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão de f. 126.

Certifique-se acerca da participação, ou não, dos pretendentes no Curso 

preparatório para Adoção. Em caso negativo, intime-se para que 

participem do próximo Curso a se realizar.

Sem prejuízo, designo audiência para oitiva dos autores desta ação para o 

dia 21/02/2018 às 16h00min.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 172628 Nr: 6614-68.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLRDO, MCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMADO FRANCO - OAB:15.218/0, 

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:13743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se quanto ao decurso do prazo para apresentar a contestação 

pelo requerido (art. 335, inciso I, do CPC).

Após, vista à parte autora.

Sem prejuízo, considerando que a tentativa de acordo em audiência de 

mediação restou inexistosa, designo audiência de conciliação para o dia 

22/02/2018, às 17h30min.

Intimem-se as partes.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002502-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO RODRIGUES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUZEBIO FELIX DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Primavera 

do Leste - MT JUIZO DA Primeira Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 

30 DIAS AUTOS N.º 1002502-05.2017.811.0037 ESPÉCIE: Divórcio 

Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO RODRIGUES LIMA PARTE 

RÉ: EUZEBIO FELIX DE LIMA CITANDO(A, S): Requerido(a): EUZEBIO FELIX 

DE LIMA, brasileiro, casado, autônomo, portador da Cédula de Identidade 

RG Nº 334.242 SSP-AL, inscrito no CPF 208.784.434-87 filho de Lourival 

Lima e Maria Felix de Lima - Endereço: incerto e não sabido DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/06/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: 

AÇÃO DE DIVORCIO - nº 1002502-05.2017.811.0037 em que são partes 

MARIA SOCORRO RODRIGUES LIMA em face de EUSEBIO FELIX DE LIMA - 

A requerente contraiu nupcias com o requerido em 07/01/1982, nasceram 

03 (tres) filhos, não adquiriram bens imóveis ou moveis a serem objeto de 

partilha. A requerente pretende voltar a usar o nome de solteira, qual seja: 

MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, retirando o nome do requerido. Já 

estão separados de fatos há aproximadamente 15 (quinze) anos 

DESPACHO: Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso ajuizada por Maria 

Helena Rodrigues de Paula Vicente em desfavor de Renaldo José Vicente, 

ambos qualificados nos autos. De início, recebo a inicial eis que preenche 

os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do 

Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos da Lei 1.060/50. Cite-se o requerido por edital, tendo em vista a 
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informação de que se encontra em local incerto e não sabido, com prazo 

de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 256 e seguintes, do Código de 

Processo Civil. Na hipótese de o requerido não apresentar contestação, 

desde já, nomeio como curadora especial a Defensoria Pública local para 

promover a sua defesa. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 03 de julho de 2017. Eu, Saulo de Souza Caetano - 

técnico judiciário, digitei. Primavera do Leste - MT, 12 de janeiro de 2018. 

Sinara Santos Teruya Leal Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005281-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1005281-30.2017.8.11.0037 REQUERENTE: LUIZ CARLOS ALVES 

REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos, em correição. 1) Recebo a inicial e defiro 

os benefícios da Gratuidade da Justiça; 2) Nomeio inventariante o 

requerente, que prestará compromisso em 05 (cinco) dias; 3) Cite-se o 

herdeiro, bem como as Fazendas Públicas Estadual, Federal e Municipal; 

4) Defiro o pedido contido no item “c”, ID 10591637. Com a resposta, 

intime-se o requerente para apresentar plano de partilha subscrito por 

ambos os herdeiros e venham-me os autos conclusos para sentença. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1004045-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PEREIRA NERY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

jeferson cesar pereira da silva (RÉU)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1004045-43.2017.8.11.0037 AUTOR: BEATRIZ PEREIRA NERY RÉU: 

JEFERSON CESAR PEREIRA DA SILVA Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para que emende a petição inicial, vez que a execução de 

alimentos pelo rito da prisão civil abrange tão somente as três últimas 

prestações alimentícias devidas antes do ajuizamento da ação, bem como 

as vincendas durante o curso processual. Procedida a emenda e 

recalculados os valores, por medida de economia e celeridade processual, 

defiro, desde já, a citação da parte ré para que pague, no prazo de 03 

dias, sob pena de prisão. Outrossim, defiro a justiça gratuita e o 

processamento em segredo de justiça. Cite-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001128-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES (REQUERENTE)

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

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1001128-51.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ANTONIA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CLARES Vistos, etc. Solicite-se informações à Caixa Econômica 

Federal, acerca do ofício enviado, a fim de que preste as informações 

solicitadas, consignando-se que o descumprimento da decisão, implicará 

na instauração de procedimento criminal pelo crime de desobediência. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006285-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NAILZA COSTA BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE FATARELLI RODRIGUES RAMBO OAB - MT11131/O 

(ADVOGADO)

LUCIANA RAMBO OAB - MT0008645A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Arnoldo Ramos da Silva (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA LUCIA MEDEIROS DIAS (TESTEMUNHA)

VICENTE FERREIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1006285-05.2017.8.11.0037 REQUERENTE: NAILZA COSTA BONFIM 

REQUERIDO: ARNOLDO RAMOS DA SILVA Vistos, em correição. Recebo 

a inicial e defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos da Lei 

1.060/50. Cite-se o requerido por edital, tendo em vista a informação de 

que se encontra em local incerto e não sabido, com prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do artigo 256 e seguintes, do Código de Processo Civil. 

Na hipótese de o requerido não apresentar contestação, desde já, nomeio 

como curadora especial a Defensoria Pública local para promover a sua 

defesa. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001735-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0017088A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1001735-64.2017.8.11.0037 REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE DOS 

SANTOS, PATRICIA CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA Vistos, etc. Designo 

audiência para oitiva das partes para o dia 23/05/2018, às 14h00min. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006220-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIOS TOMAZETTI (IMPETRANTE)

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DA LUZ PEIXOTO (IMPETRADO)

ROSANE MASTELLA (IMPETRADO)

ROSANE MASTELLA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1006220-10.2017.8.11.0037 IMPETRANTE: VINICIOS TOMAZETTI, LUCIANA 

BRAGA SIMÃO TOMAZETTI IMPETRADO: ROSANE MASTELLA, LUCIANA 

DA LUZ PEIXOTO, ROSANE MASTELLA Vistos, etc. Homologo a 

desistência da ação e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Publicada e registrada no sistema. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004823-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZANONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ZANONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1004823-13.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ROBERTO ZANONI 

REQUERIDO: CLAUDIO ZANONI Vistos, etc. Recebo a inicial, e defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça. No tocante ao pedido de tutela de 

urgência para curatela provisória, entendo que merece deferimento. 

Destaco o art. 300, do CPC: A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito 

está satisfeita a medida que a incapacidade do interditando para assumir 

responsabilidades da vida civil e sua incapacidade de viver só e cuidar de 

si mesmo foram atestadas por profissional médico (ID 10241083). Assim, 

entendo que os requisitos para a concessão da antecipação da tutela 

estão atendidos, fazendo-se imperativa a concessão da tutela provisória 

pleiteada. O requerente, filho do interditando, se mostra legitimado para 

interpor a medida, conforme estabelece o art. 1.177 do CPC: “A interdição 

pode ser promovida: I – pelo pai, mãe ou tutor; II - pelo cônjuge ou algum 

parente próximo; III - pelo órgão do Ministério Público.” Desse modo, nomeio 

o requerente curador provisório de seu pai, o qual deverá prestar 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, ficando autorizado, 

provisoriamente, a realizar os atos necessários para gerir e administrar os 

bens do interditando, inclusive para fins de eventual recebimento dos 

benefícios a que faz jus junto a Institutos de Seguridade Social, ficando o 

curador nomeado fiel depositário dos valores porventura recebidos e 

também obrigado à prestação de contas quando instado para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto nos artigos 759 do CPC e seguintes. 

Para posterior análise meritória do feito para uma decisão definitiva, 

determino a realização de prova técnica quanto à capacidade do 

interditando. Para tanto, oficie-se à Secretaria de Saúde Municipal para 

que indique um médico que possa realizar a perícia ora determinada, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após a indicação do médico, intime-se para que 

agende a data da perícia, que deverá ser incluída dentro de seu 

agendamento de consultas realizadas pelo SUS, devendo responder aos 

quesitos de praxe e aos indicados pelas partes. Intimem-se as partes para 

apresentarem quesitos no prazo de 05 (cinco) dias, caso ainda não o 

tenham feito. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 20 

(vinte) dias, após a data da realização do exame. Além disso, designo 

audiência de entrevista para o dia 30/05/2018 às 15h00min. Sem prejuízo, 

proceda-se à realização de estudo psicossocial pela equipe 

multidisciplinar do Juízo, devendo o laudo ser juntado no prazo de 20 

(vinte) dias. Dê-se vista ao Ministério Público. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000612-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA (REQUERENTE)

JORGE ZANATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO JORGE ZANATTA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000612-31.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA MADALENA ZANATTA, 

JORGE ZANATTA INVENTARIADO: EVANDRO JORGE ZANATTA Vistos, 

em correição. Trata-se de inventário. A requerente foi nomeada 

inventariante, prestando compromisso. As certidões negativas das 

fazendas informaram que o de cujus não possuía débitos em seu nome. 

Primeiras declarações e o plano de partilha foram juntadas ao ID 5917800. 

Verifica-se, assim, que o pedido obedeceu ao que dispõem os art. 659 e 

seguintes do CPC, tendo sido apresentados todos os documentos 

necessários. Ante o exposto, estando preenchidos os requisitos legais, 

homologo por sentença, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, 

a partilha apresentados dos bens deixados pelo de cujus, salvo erro ou 

omissão e ressalvados direitos de terceiros e, sobretudo, da Fazenda 

Pública. Expeça-se formal de partilha. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se. Publicada e registrada no sistema. Ciência às 

partes. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002394-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS MAX DOS SANTOS CORRELLO (REQUERENTE)

CINTHIA SANTIAGO DE SOUSA (REQUERENTE)

L. O. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Ministério Público do Estado do Mato Grosso (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1002394-73.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MATHEUS MAX DOS SANTOS 

CORRELLO, LUIZ OTAVIO DE SOUSA, CINTHIA SANTIAGO DE SOUSA 

Vistos, etc. Trata-se de Homologação de Acordo. É o relato. Decido. 

Recebo a inicial e defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

da Lei 1.060/50. Quanto ao pedido inicial, sendo a pretensão consensual, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos a transação 

celebrada entre as partes. Assim, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, III, “B”, do Código de Processo 

Civil. Publicada e registrada no sistema. Transitada em julgado, 

expeçam-se os documentos necessários. Após, arquivem-se os autos, 

com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004736-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS DINARTE BEMME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1004736-57.2017.8.11.0037 REQUERENTE: DIMAS DINARTE BEMME 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de Alvará Judicial em que o(a) requerente 

postula autorização para o levantamento de valores existentes em conta 

em nome do de cujus. É o relato do necessário. Fundamento e decido. 

Defiro a gratuidade da justiça. Os documentos juntados demonstram a 

veracidade das alegações da parte requerente, tornando de rigor a 

concessão de alvará que o autorize a realizar o levantamento do saldo 

existente na conta corrente em nome do falecido. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e, nos termos da Lei 6.858/1980, DEFIRO A 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ em nome da parte requerente, para levantamento 

da importância existente na conta corrente em nome do de cujus. Nesses 

termos, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 
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custas, face à gratuidade da justiça. Publicada e registrada no Sistema. 

Cumprido consoante acima determinado e expedido o alvará pertinente, 

arquive-se com as anotações de estilo. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005336-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA BUENO FRICK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1005336-78.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ROSANGELA APARECIDA 

BUENO FRICK REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos, em correição. Trata-se de 

pedido de Alvará Judicial proposto, a fim de permitir a transferência de um 

veículo que se encontra em nome do filho da requerente, já falecida, bem 

como requer a concessão de alvará para levantamento de valor 

depositado em conta em nome do(a) de cujus. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Recebo a inicial na forma proposta. Defiro a justiça 

gratuita e determino que o feito tramite sob segredo de justiça. 

Considerando que os fatos alegados na inicial estão comprovados pelos 

documentos que acompanham a exordial, mister a concessão de alvará 

que autorize o requerente a transferir o bem móvel de propriedade da de 

cujus, bem como o levantamento de valores depositados em nome do(a) 

falecido(a), informada na exordial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido inicial, 

determinando ao DETRAN que proceda a transferência do bem 

mencionado no ID 10635615 para o nome da requerente, cuja 

documentação pessoal também se encontra no feito, no prazo de dez 

dias, bem como autorizo o levantamento do eventual saldo existente em 

conta bancária em nome do(a) falecido(a). Por consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO, COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, 

I, do CPC. Ciência à parte. Comuniquem-se as agências bancárias locais. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e, após, arquive-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000486-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIN CRISTINA GONCALVES ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WIDNE MAX SANTANA RODRIGUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000486-78.2017.8.11.0037 REQUERENTE: YASMIN CRISTINA 

GONCALVES ALMEIDA REQUERIDO: WIDNE MAX SANTANA RODRIGUES 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Divórcio Consensual. É o relato. Decido. 

Recebo a inicial e defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

da Lei 1.060/50. Quanto ao pedido inicial, sendo a pretensão consensual, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos a transação 

celebrada entre as partes, decretando, por conseguinte, o divórcio dos 

requerentes, consignando que a requerente passará a usar o nome de 

solteira. Assim, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 487, III, “B”, do Código de Processo Civil. Publicada e 

registrada no sistema. Transitada em julgado, expeçam-se os documentos 

necessários. Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001245-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DORACY RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE SILVA RODRIGUES SOUSA OAB - MT20088-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1001245-42.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA DORACY RODRIGUES 

DA SILVA NASCIMENTO REQUERIDO: JURANDIR RODRIGUES DA SILVA 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Substituição de Curatela, com pedido de 

tutela antecipada. A inicial veio acompanhada da documentação 

pertinente. Foi deferida antecipação de tutela, sendo expedido termo de 

compromisso da curatela provisória, bem como realizado estudo 

psicossocial. O Ministério Público, em sua manifestação retro, exarou 

parecer favorável à pretensão da parte autora. É o relato. Decido: No 

presente caso, verifica-se que a autora é irmã do curatelado, e possui a 

curatela de fato do mesmo desde o falecimento de seu irmão, sendo-lhe 

concedida a curatela provisória em efeitos de liminar. Assim, diante do 

falecimento do curador e considerando que o estudo social foi favorável, 

nos termos do art. 487, I do CPC, julgo procedente o pedido, substituindo o 

curador de JURANDIR RODRIGUES DA SILVA, nomeando a parte 

requerente para tal encargo, confirmando, ainda, a antecipação de tutela 

concedida. Lavre-se Termo de Compromisso da Curatela Definitiva.. Isento 

de custas e despesas processuais face à gratuidade da Justiça. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000617-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO PEREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PÂMELA OLIVEIRA NASCIMENTO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000617-53.2017.8.11.0037 REQUERENTE: DONATO PEREIRA RIBEIRO 

REQUERIDO: PÂMELA OLIVEIRA NASCIMENTO DA SILVA Vistos, em 

correição. Trata-se de Ação de Guarda em que as partes compuseram 

acordo. É o relato. Decido. Recebo a inicial e defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos da Lei 1.060/50. Quanto ao pedido inicial, 

sendo a pretensão consensual, HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos a transação celebrada entre as partes, 

revogando-se , em razão disso, a decisão que fixou os alimentos 

provisórios. Assim, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 487, III, “B”, do Código de Processo Civil. Publicada e 

registrada no sistema. Transitada em julgado, expeçam-se os documentos 

necessários. Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3294-44.2015.811.0037

 ESPÉCIE: Embargos de Terceiro-Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa-Procedimentos Especiais-Procedimento de 
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Conhecimento-Processo de Conhecimento-PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: SAMOEL ANGELO MONTANHER e MARIA APARECIDA 

BORTOLO MONTANHER e SIDNEI ANTONIO MONTANHER e LEILA 

FRANCISCA MARCELINA MONTANHER e JOÃO NARCISO BORTOLO e 

SUZETE APARECIDA MONTANHER BORTOLO

PARTE RÉ: BANCO BRADESCO S.A e ZATTA E ZATTA LTDA e LEONIDAS 

JOSÉ ZATTA

CITANDO(A, S): Embargado(a): Leonidas José Zatta, Cpf: 16753224068, 

Rg: 1616724 SSP SC

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22-05-2015

VALOR DA CAUSA: R$ 289.550,34

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida.O prazo para 

contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo 

Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, 

será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela autora (CPC, art.344).

 E ainda, INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 

07-02-2018, às 14:00 horas, a ser realizada na sala de conciliação deste 

Fórum.RESUMO DA INICIAL: Tramita neste Juízo a Ação de Execução nº 

54-82.1994.8.11.0037. Uma vez citados os executados, e sem que 

houvesse apresentação de embargos, restou deferida a penhora de bens, 

a qual recaiu sob uma área de terras, objeto da matrícula 743 do CRI de 

Primavera do Leste. Em 11-05-2015, os embargantes foram informados 

que estava acontecendo um leilão no átrio do Fórum, e objeto da lide tinha 

a mesma descrição geográfica da área pertencente aos embargantes. Os 

embargantes são legítimos possuidores de uma área rural contínua, objeto 

das matrículas 2.680 e 3.894. As áreas foram adquiridas diretamente do 

Estado de Mato Grosso...... Dos pedidos: a) seja liminarmente cancelado o 

leilão; b) ou sobrestada a praça em face da apontada irregularidade; c) 

seja determinada a devida manutenção da posse sobre a área em favor 

dos embargantes; ....

DESPACHO: Vistos etc.Acolho a emenda apresentada (fls.523-525).Nos 

termos do artigo 679 do Código de Processo Civil, os embargos seguirão o 

procedimento comum.Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte ré com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência.Cite-se a parte ré para comparecer à 

audiência designada, com a advertência expressa de que o prazo para 

contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo 

Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, 

será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela autora (CPC, art.344).Nos moldes do artigo 334, §4º, 

I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não 

será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual.No ato da intimação as partes 

devem ser advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (CPC, 

art.334, §9º).Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Primavera do 

Leste (MT), 30 de outubro de 2017.Eu, Elizandra B. de Campos Silva - 

Técnica Judicial, digitei. Primavera do Leste - MT, 17 de janeiro de 

2018.Nestor José Comachio Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento n° 56-2007-CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005380-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONES VIEIRA (AUTOR)

LAURO RODRIGUES VIEIRA (AUTOR)

MARLENE DE LOURDES KOGIKOWSKI (AUTOR)

TACIANE FRANCIELE VIEIRA BARROCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Bayer S/A (RÉU)

ISABELLA MARIA MONTEIRO BORGES (RÉU)

LOCALIZA RENT A CAR SA (RÉU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo Judicial Eletrônico nº 

1005380-97.2017.8.11.0037 Ação de Indenização por Ato Ilícito c/c Tutela 

de Urgência Parcial Antecipada de Alimentos Provisórios Requerentes: 

Lauro Rodrigues Vieira e Outros Requeridos: Bayer S/A e Outros Vistos 

etc. Trata-se de ação de indenização por ato ilícito c/c tutela de urgência 

parcial antecipada de alimentos provisórios, proposta por Lauro Rodrigues 

Vieira, Marlene de Lourdes Kogikoski, Taciane Franciele Vieira Barroco e 

Leones Vieira, em face de Bayer S/A, Localiza Rent. A Car. S/A, Mapfre 

Vera Cruz Seguradora S/A e Isabella Maria Monteiro Borges, todos 

qualificados nos autos em epígrafe. A pretensão material fundamenta-se 

no acidente envolvendo o autor Lauro Rodrigues Vieira, com imputação de 

responsabilidade civil aos requeridos em face da inobservância das 

regras de trânsito pela condutora do veículo Jeep, Isabella Maria Monteiro 

Borges, a serviço da empresa Bayer S/A, locado da empresa Localiza 

Rent. A Car. S/A, segurado pela Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A. Em 

sede de tutela provisória de urgência de natureza antecipada postula pela 

imposição da obrigação de prestação de alimentos provisórios em favor 

do autor, sob pena de multa diária. A petição inicial foi instruída com 

documentos. Vistoria preliminar (Num.10835795) e audiência de 

justificação realizadas (Num.11199059). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. A 

concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Sob tal conjuntura, a pertinência material 

assenta-se nos indícios veementes de inobservância das regras de 

trânsito, nos moldes do artigo 29, inciso III, alínea “c”, do Código de 

Trânsito Brasileiro, especificamente a violação da regra de preferência em 

cruzamentos não sinalizados. Nesse sentido, ainda, tem-se a 

responsabilidade civil solidária da empresa locadora por danos causados 

a terceiros pelo uso de seus veículos, com incidência da Súmula 492 do 

STF. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de 

Justiça: STJ - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. ERRO NA INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DANOS CAUSADOS A TERCEIRO PELO USO DE 

VEÍCULO LOCADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA 

LOCADORA. SÚMULA 492/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao 

art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões 

pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e 

suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos. 2. O princípio da 

instrumentalidade das formas recomenda que a declaração de nulidade de 

ato processual seja precedida da comprovação de efetivo prejuízo, fato 

não evidenciado no caso em análise. 3. "A empresa locadora de veículos 

responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este 

causados a terceiro, no uso do carro locado" (Súmula n. 492/STF). 

Precedentes do STJ. 4. O recurso especial não comporta o exame de 

questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos 

autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, a análise das razões 

apresentadas pela parte recorrente, quanto ao alegado prejuízo sofrido, à 

existência de culpa exclusiva do recorrido e à ausência de dano moral 

demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado 

em sede de recurso especial. 6. Agravo regimental ao qual se nega 

provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 649.340/SP, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 

20/05/2015). O dano potencial decorre da incapacidade laboral, ainda que 

em caráter provisório, sem obtenção dos recursos necessários para o 

sustento próprio e familiar, com risco concreto à subsistência. Logo, 

preenchidos os pressupostos legais para o deferimento da medida, viável 

sua concessão. Isso posto, preenchidos os pressupostos legais, defiro o 

pedido de tutela provisória de urgência e determino o pagamento de 

alimentos provisórios na quantia de R$ 3.000,00 (três mil) reais aos 

requeridos Bayer S/A e Localiza Rent. A Car. S/A, solidariamente, até o 5º 

dia útil de cada mês, mediante depósito na conta informada na conta do 

autor, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), 

nos moldes do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil. Preenchidos os 
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requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para 

processamento pelo rito comum. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte ré com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela autora (CPC, art.344). Nos moldes do 

artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação 

ou mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 19 de dezembro de 2017. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000301-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA POLIANA CASTRO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimar a parte EXECUTADA para pagamento do valor da condenação, em 

15 (quinze) dias, sob pena da multa de 10%, conforme artigo 523 § 1º do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000241-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE APARECIDA REIS DE SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimar a parte EXECUTADA para pagamento do valor da condenação, em 

15 (quinze) dias, sob pena da multa de 10%, conforme artigo 523, § 1º, do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002722-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA CRUZ GUEDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO AUGUSTO ALVES SOARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1002722-03.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA ALAIDES DA CRUZ 

REQUERIDO: RENATO AUGUSTO ALVES SOARES Vistos etc. Retifique-se 

o polo ativo da ação. Mantenho a decisão objurgada por seus lídimos 

fundamentos. Cumprida integralmente a determinação judicial derradeira, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 15 de novembro 

de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000466-24.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA PRIMAVERA LTDA. - ME (RÉU)

 

Reiterar a intimação da parte autora a efetivar o pagamento da diligência 

do oficial de justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º 

do Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003762-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FREITAS DE REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que a parte requerida, devidamente citada, nada manifestou nos 

autos, razão pela qual INTIMO a parte autora a dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002198-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PINHEIRO AGRICOLA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CROPFIELD DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA (RÉU)

KE SOJA COMERCIO DE INSUMOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (RÉU)

CROPFIELD DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA (RÉU)

CROPFIELD DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA (RÉU)

DISAM DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA LTDA 

(RÉU)

MACROSEEDS INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON SILVA DA COSTA OAB - PR37790 (ADVOGADO)

ROGERS ANTONIO CORSO OAB - RS46555 (ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar as contestações no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000056-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE OLIVEIRA SOUZA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000056-92.2018.8.11.0037 AUTOR: IVANETE OLIVEIRA SOUZA SANTOS 

RÉU: GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT Vistos em correição. 

Integralizando a lide autarquia federal (Instituto Nacional de Seguro Social), 

a competência funcional para julgamento é do Juízo da 4ª Vara da 

Comarca de Primavera do Leste (MT), a teor do disposto na Resolução n.º 

005/2014/TP. Destarte, declino da competência e determino a remessa dos 

autos eletrônicos ao Juízo da 4ª Vara da Comarca de Primavera do Leste 

(MT), materialmente competente para processo e julgamento da ação. 

Procedam-se às baixas e anotações pertinentes. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 08 de janeiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006065-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA EDNALVA SANTOS DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1006065-07.2017.8.11.0037 AUTOR: MARIA EDNALVA SANTOS DE 

JESUS RÉU: GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT Vistos em 

correição. Integralizando a lide autarquia federal (Instituto Nacional de 

Seguro Social), a competência funcional para julgamento é do Juízo da 4ª 

Vara da Comarca de Primavera do Leste (MT), a teor do disposto na 

Resolução n.º 005/2014/TP. Destarte, declino da competência e determino 

a remessa dos autos eletrônicos ao Juízo da 4ª Vara da Comarca de 

Primavera do Leste (MT), materialmente competente para processo e 

julgamento da ação. Procedam-se às baixas e anotações pertinentes. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 08 de janeiro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006052-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MOLINA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR KRUMMENAUER OAB - MT21906/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1006052-08.2017.8.11.0037 REQUERENTE: LUCIANA MOLINA MONTEIRO 

Vistos em correição. Evidenciada a distribuição equivocada, remetam-se 

os autos ao Juízo de Execução Penal. Procedam-se às baixas e 

anotações pertinentes. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 08 de janeiro 

de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006042-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON LUIS MIEZERSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1006042-61.2017.8.11.0037 REQUERENTE: JEFERSON LUIS MIEZERSKI 

REQUERIDO: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A Vistos em 

correição. Intime-se a parte autora para comprovação do preenchimento 

dos pressupostos para a concessão da Justiça Gratuita, em 10 (dez) 

dias, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Expirado 

o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 18 de 

dezembro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004852-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMAVERA DIESEL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO INACIO PAIVA (EXECUTADO)

APARECIDO PAIVA (EXECUTADO)

 

Certifico que os executados não efetuaram o pagamento nem ofertaram 

bens à penhora, eis que não se manifestaram nos autos. Certifico também 

que em consulta ao PJE, não foram opostos embargos à presente 

execução, razão pela qual INTIMO a parte exequente a dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000771-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME MARTINEZ DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimar a parte EXECUTADA para pagamento do valor da condenação, em 

15 (quinze) dias, sob pena da multa de 10%, conforme artigo 523, § 1º, do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006456-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADIELSON ALMEIDA BONFIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT0012413S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1006456-59.2017.8.11.0037 AUTOR: ADIELSON ALMEIDA BONFIM RÉU: 

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos em correição. Integralizando a lide autarquia estadual 

(Departamento Estadual de Trânsito), a competência funcional para 

julgamento é do Juízo da 4ª Vara da Comarca de Primavera do Leste (MT), 

a teor do disposto na Resolução n.º 005/2014/TP. Destarte, declino da 

competência e determino a remessa dos autos eletrônicos ao Juízo da 4ª 

Vara da Comarca de Primavera do Leste (MT), materialmente competente 

para processo e julgamento da ação. Procedam-se às baixas e anotações 

pertinentes. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 08 de janeiro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006461-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET OAB - MT0014632A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA SILVA GADONSKI (EXECUTADO)

ALEXANDRE NILSON (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1006461-81.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: UNISAGRO COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

EXECUTADOS: ALEXANDRE NILSON, MARIA EMILIA SILVA GADONSKI 

Vistos em correição. Intime-se a parte exequente para esclarecer ao que 

se refere o acréscimo de 25%, denominado "indenização", no memorial 

descritivo do débito, em 10 (dez) dias. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 08 de janeiro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000058-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE BENEDITA RIBAMAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000058-62.2018.8.11.0037 AUTOR: ELIETE BENEDITA RIBAMAR RÉU: 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT Vistos em correição. 

Integralizando a lide autarquia federal (Instituto Nacional de Seguro Social), 

a competência funcional para julgamento é do Juízo da 4ª Vara da 
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Comarca de Primavera do Leste (MT), a teor do disposto na Resolução n.º 

005/2014/TP. Destarte, declino da competência e determino a remessa dos 

autos eletrônicos ao Juízo da 4ª Vara da Comarca de Primavera do Leste 

(MT), materialmente competente para processo e julgamento da ação. 

Procedam-se às baixas e anotações pertinentes. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 08 de janeiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006161-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE BRITO DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL DREYER OAB - MT0008413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1006161-22.2017.8.11.0037 AUTOR: MARCILENE BRITO DE CARVALHO 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO Vistos em correição. Embora a petição 

inicial tenha sido instruída com declaração de hipossuficiência 

(id.11172611), não há em seu bojo requerimento de concessão de 

gratuidade da justiça. Destarte, intime-se a parte autora, por intermédio da 

respectiva advogada, para efetuar o recolhimento das custas e despesas 

processuais de ingresso, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição (CPC, art.290). Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 08 de janeiro de 2017. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001991-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WERNI ADOLFO DREYER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL DREYER OAB - MT0008413A (ADVOGADO)

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO E IMPORTACAO DE FERTILIZANTES CAMPOS NOVOS LTDA 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA CAROLINA SCHLOGEL DE FREITAS OAB - PR63584 

(ADVOGADO)

ROLAND DOS SANTOS OMENA OAB - PR84778 (ADVOGADO)

AMAURI SILVA TORRES OAB - PR19895 (ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1006142-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. A. E. (REQUERIDO)

E. M. D. S. R. (REQUERIDO)

M. H. G. B. (REQUERIDO)

G. R. (REQUERIDO)

E. A. D. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1006142-16.2017.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO JOHN DEERE S.A. 

REQUERIDO: GILBERTO ROMANATO, MARIA HELENA GIRDWOOD 

BEVILAQUA, EDUARDO ALVES DE MOURA, ELIANA MOREIRA DA SILVA 

ROMANATO, IRAMAIA AGROPECUARIA EIRELI Vistos em correição. 

Intime-se a parte autora, por intermédio do respectivo advogado, para 

apresentar a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do 

veículo, em cumprimento ao disposto no §12 do artigo 3º do Decreto-lei nº 

911/69, bem como para efetuar o recolhimento das custas e despesas 

processuais de ingresso, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição (CPC, art.290). Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 08 de janeiro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1006152-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. S. R. (REQUERIDO)

E. A. D. M. (REQUERIDO)

I. A. E. (REQUERIDO)

G. R. (REQUERIDO)

M. H. G. B. (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora para apresentar a cópia do despacho que concedeu 

a busca e apreensão do veículo, em cumprimento ao disposto no §12 do 

artigo 3º do Decreto-lei nº 911/69, bem como para apresentar a guia de 

arrecadação das custas e taxas processuais. Prazo: 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001982-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002752-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669-O (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002860-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257/B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004666-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

3SB PRODUTOS AGRICOLAS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE OAB - MT0008869A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARIOM OVCHINNIKOV (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002818-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO SPILA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT21051/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

PCLAB COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004318-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS BADIN (AUTOR)

JANAINA LANDER XAVIER SOUZA BADIN (AUTOR)

GABRIEL AVILA ANDRADE DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGOSTINHO LORINI (RÉU)

MARISTELA MARINI LORINI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE FARIA OAB - SP173183 (ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000583-15.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ JOSE DA PEDRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT0020967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR LUIZ DA SILVA (RÉU)

FABIANA GOMES PEIXOTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1000583-15.2016.8.11.0037 (PJe) Ação Declaratória de Nulidade c/c 

Rescisão Contratual c/c Indenização Requerente: Braz José da Pedra 

Requerido: Gilmar Luiz da Silva e Fabiana Gomes Peixoto Vistos etc. 

Vencido parcialmente o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 16 de dezembro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000562-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO TONET (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT0020967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1000562-05.2017.8.11.0037 (PJe) 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais 

Requerente: Sebastião Tonet Requerido: Caixa de Assistência dos 

Funcionários do Banco do Brasil - CASSI Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta por Sebastião Tonet, em 

face da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - 

CASSI, ambos qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a 

disponibilização de medicamento para complementação de tratamento 

médico. A pretensão material fundamenta-se na recusa do requerido ao 

tratamento complementar, consistente na disponibilização de medicamento 

para tratamento da doença denominada Mielofibrose (CID 10-C.94.5 ou 

94.7) em razão da ausência de previsão contratual de extensão da 

cobertura. Alega o requerente ser o referido medicamento indispensável 

ao tratamento médico, sendo nula a cláusula restritiva. Formalizados os 

autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento. 

Decido. A saúde é direito fundamental do ser humano, assegurado por 

norma constitucional e por leis ordinárias. Sem embargo da discussão 

teórica quanto a aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor, 

tem-se que a relação entre as partes é inegavelmente de consumo, uma 

vez que o autor se enquadra no conceito de consumidor final (CDC, 

art.2º), e a ré no de fornecedora de serviço (CDC, art.3º), configurando a 

responsabilidade objetiva (CDC, art.14), consoante entendimento sumulado 

(Súmula n.469 do STJ). Corroborando essa linha de raciocínio e 

parafraseando o Ministro Luis Felipe Salomão, no julgamento do REsp 

1671016, inclusive citado pela parte requerida, não há que se falar em não 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor em virtude de a parte 

requerida atuar na modalidade de autogestão, pois clara a prestação de 

serviços mediante a contraprestação do autor. Portanto, a 

responsabilidade civil em análise funda-se na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual aquele que exerce alguma atividade 

relacionada ao fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder 

por eventuais vícios decorrentes de sua atividade, independentemente de 

culpa. Assim, ante a responsabilidade civil objetiva do prestador de 

serviço, o dever de indenizar somente será afastado caso se comprove a 

ocorrência de uma das excludentes da responsabilidade, quais sejam, que 

o defeito inexiste ou que decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro (CDC, art.14, §3º). A parte ré, mediante previsão contratual, 

restringe o fornecimento do medicamento descrito na inicial, negando-se a 

efetuar o reembolso, por entender não constituir cobertura contratual. 

Todavia, a interpretação dada pela requerida à cláusula exonerativa da 

qual se vale para negar o fornecimento ou reembolso do medicamento se 

mostra abusiva, uma vez que não observado o disposto no artigo 12, 

inciso VI, da Lei nº 9.656/98, o qual estabelece cobertura mínima ao definir 

a amplitude da assistência. De fato, o supracitado artigo, ao dispor sobre a 

amplitude e limites de cobertura, estabelece dentre as exigências mínimas: 

VI – reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o 

§1º do art.1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das 

despesas efetuadas pelo beneficiário com a assistência à saúde, em 

casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização 

dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas 

operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e 

hospitalares pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta 

dias após a entrega da documentação adequada. No caso dos autos, há 
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prescrição médica quanto a necessidade da ministração periódica do 

medicamento (Num.4904691), com indicação da efetiva urgência do 

tratamento, inclusive para evitar o agravamento do quadro clínico do 

paciente, nos moldes da legislação de regência. Assim, verifica-se de 

plano que a recusa no fornecimento ou reembolso das despesas não 

encontra amparo na legislação de regência. Nesse contexto, tem-se como 

nula de pleno direito qualquer cláusula que restrinja o acesso ao 

medicamento listado como indispensável ao prosseguimento do 

tratamento, por violar flagrantemente as disposições legais aplicáveis, 

principalmente no que se refere ao princípio da boa-fé objetiva. Nessa 

esteira, tratando-se de prescrição médica, a negativa de fornecimento ou 

reembolso do medicamento coloca em risco a saúde e a vida do paciente, 

de modo que não pode o plano limitar o fornecimento de medicamento 

essencial a própria finalidade do tratamento e da contratação. Em verdade, 

a argumentação inicial denota a relevância do fundamento da demanda, 

consubstanciado no intenso sofrimento físico a que está submetido o 

requerente, provocado pela moléstia e agravado progressivamente pela 

ausência do atendimento adequado em razão da recusa pela operadora 

de assistência à saúde. Assim, comprovada a ilegitimidade da recusa e a 

indicação específica do medicamento, emerge inconcussa a obrigação da 

prestadora de serviço em prover as condições necessárias para o 

tratamento, viabilizando a manutenção da saúde do postulante, ou, 

alternativamente, o reembolso das despesas. Outrossim, no que tange ao 

dano moral, devem ser analisadas cautelosamente as nuances da lide. 

Nos termos da petição inicial, a mácula moral teria por gênese o defeito na 

prestação do serviço, mediante imposição de óbice ao acesso ao 

medicamento. O defeito na prestação do serviço, por si só, é incapaz de 

produzir o dano moral, visto que não possui eficácia lesiva relevante. Com 

efeito, o dano moral pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do 

indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob 

pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos 

passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria 

do dano moral. A caracterização da mácula moral deve ser apreciada com 

parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que demonstrem 

inegável eficácia lesiva. Não obstante, o desdobramento decorrente da 

prestação deficiente do serviço contratado redimensionou o fato, gerando 

efetivamente a mácula moral. O descaso da caixa de apoio para a solução 

da controvérsia é patente, caracterizado, especialmente, pela ausência de 

prestação de serviço essencial ao autor que se encontra em delicado 

estado de saúde, gerando efetivo agravo do quadro clínico, conforme 

atestado pelo médico Dr. Luis Henrique Duarte (Num.4904691, pág.1 e 5), 

impingindo sofrimento desarrazoado ao paciente. Em verdade, a pronta e 

eficiente intervenção da empresa reclamada, com a disponibilização do 

medicamento ou autorização de compra com reembolso, seria suficiente 

para a caracterização do episódio como mero dissabor, sem as 

implicações decorrentes do dano moral. Entrementes, o descaso reiterado 

e a inoperância constituem fatos caracterizadores de manifesta ofensa 

moral, com repercussão negativa na esfera pessoal. Há que se 

estabelecer, formalmente, a responsabilidade dos prestadores de serviço 

pelo comportamento desidioso e desrespeitoso com o consumidor. 

Aconselhável, assim, a imposição de sanções pecuniárias destinadas a 

cessar, de forma efetiva, a praxe nefasta da desconsideração do 

hipossuficiente. A relação de consumo demanda diligência e o integral 

cumprimento das obrigações contratuais e legais, com a imediata correção 

de eventuais distorções. Portanto, os pressupostos da responsabilidade 

civil restam indubitavelmente configurados. Vejamos: 1. Ação ou omissão 

voluntária: descaso reiterado e a inoperância na resolução da solicitação 

do consumidor; 2. Culpa do agente: na modalidade de negligência, 

caracterizada pela inobservância dos deveres contratuais e legais; 3. 

Relação de Causalidade: evidente que a postergação deliberada no 

fornecimento do medicamento ao consumidor, ou seu reembolso, teve por 

gênese o comportamento omissivo da empresa reclamada; 4. Dano: O 

dano moral está consubstanciado no sofrimento físico e psíquico 

decorrentes das providências notoriamente dificultosas para o 

restabelecimento da normalidade contratual. Configurada a obrigação de 

indenizar, passo a análise do valor reparatório, nos seguintes termos: 1. 

Extensão do dano: gravidade e repercussão da ofensa: o dano moral 

limitou-se, até o presente momento, à esfera pessoal, não produzindo 

consequências externas irreversíveis; 2. Intensidade do ânimo de ofender: 

a certeza da ausência de responsabilização pelo comportamento 

desidioso com o consumidor é patente; 3. Posição social do ofendido: o 

autor exercia a profissão de bancário. Portanto, ainda que não haja prova 

da situação financeira, é possível concluir pelo mediano poder financeiro; 

4. Capacidade financeira do ofensor: tratando-se de caixa de apoio de 

uma das maiores instituições financeiras do país, evidente o elevado 

poder financeiro. Portanto, sopesando os critérios supra delineados, fixo a 

verba indenizatória em R$10.0000,00 (dez mil reais), por reputar exprimir 

expressão consentânea ao dano causado, impedindo o enriquecimento 

ilícito, mas permitindo a reparação e desestimulando a recidiva. Dispositivo 

Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por 

Sebastião Tonet em face da Caixa de Assistência dos Funcionários do 

Banco do Brasil - CASSI, e condeno a parte requerida à obrigação de 

fazer consistente na disponibilização do medicamento declinado na 

preambular, ou, alternativamente, que proceda ao reembolso do valor 

necessário à aquisição após a entrega da documentação adequada e 

respeitado o prazo legal, bem como ao pagamento da quantia de 

R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, em 

favor do autor. Ratifico a liminar concedida. Por conseguinte, julgo extinto 

o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% 

sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo 

Civil, especialmente em razão do julgamento antecipado da lide, fato que 

abreviou o labor profissional. Transitada em julgado e inexistindo pleito 

executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 10 de janeiro de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004954-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILVO PREVEDELLO (RÉU)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001297-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIR WIECHOREK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON UMBELINO NERY OAB - MT0016181A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOMAZ FERNANDO DE BASTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1001297-38.2017.8.11.0037 (PJe) Ação de Reintegração de Posse 

Requerente: Jandir Wiechorek Requerido: Tomaz Fernando de Bastos 

Vistos etc. Frustrada a tentativa de composição, intimem-se as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, conclusos para 

julgamento conforme o estado do processo (CPC, art.354-357). 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 16 de dezembro de 2017. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001063-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MORENO LAPORTE (EXECUTADO)

MARLENE GONCALVES DE CARVALHO (EXECUTADO)

M.G. DE CARVALHO E CARVALHO LTDA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001063-56.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: SE - DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA EXECUTADO: M.G. DE CARVALHO E CARVALHO 

LTDA, MARLENE GONÇALVES DE CARVALHO, JOÃO MORENO LAPORTE 

Vistos etc. Cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento parcial 

da ordem de penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio de valores anexo, intimando-a, no mesmo ato, para indicar bens 

passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do 

Código de Processo Civil. Intime-se a parte executada sobre a constrição 

bancária (Prov.nº 04/2007-CGJ). Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 18 de dezembro de 2017. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1002327-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A R CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO TRUFFI DE OLIVEIRA COSTA OAB - SP375526 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da complementação de 

diligência do oficial de justiça no valor de R$ 150,00, conforme certidão ID 

10651809, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, 

no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002731-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON RODRIGO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, em razão da Portaria 01/2017, de 30/08/2017, os honorários 

periciais arbitrados em processos cujo objeto seja DPVAT foram 

reduzidos para R$ 700,00, razão pela qual INTIMO a parte requerida a 

comprovar o pagamento dos honorários periciais no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002741-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA COUTINHO NUNES BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, em razão da Portaria 01/2017, de 30/08/2017, os honorários 

periciais arbitrados em processos cujo objeto seja DPVAT foram 

reduzidos para R$ 700,00, razão pela qual INTIMO a parte requerida a 

comprovar o pagamento dos honorários periciais no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004058-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE CASSIO CAMILO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO SAMORANO MEDINA OAB - SP385482 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004100-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CALISTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, em razão da Portaria 01/2017, de 30/08/2017, os honorários 

periciais arbitrados em processos cujo objeto seja DPVAT foram 

reduzidos para R$ 700,00, razão pela qual reitero a INTIMAÇÃO a parte 

requerida a comprovar o pagamento dos honorários periciais no prazo de 

5 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004906-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR MALHEIROS CALASANS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que decorreu o prazo sem qualquer manifestação da parte 

requerida, razão pela qual INTIMO a parte autora a dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003143-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIREGINA TAFAREL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A (RÉU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - RJ84676 

(ADVOGADO)

JULIANO NICOLAU DE CASTRO OAB - SP292121 (ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar as contestações no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002883-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR DOS SANTOS SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CLAUDETE SCAIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NERI PAULO ZANETTE OAB - MT0010310A (ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora para, querendo, responder aos embargos no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003149-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN CARLOS DA SILVA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, em razão da Portaria 01/2017, de 30/08/2017, os honorários 
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periciais arbitrados em processos cujo objeto seja DPVAT foram 

reduzidos para R$ 700,00, razão pela qual reitero a INTIMAÇÂO da parte 

requerida para comprovar o pagamento dos honorários periciais no prazo 

de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003761-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL VICENTE DE PAULA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, em razão da Portaria 01/2017, de 30/08/2017, os honorários 

periciais arbitrados em processos cujo objeto seja DPVAT foram 

reduzidos para R$ 700,00, razão pela qual reitero a INTIMAÇÂO da parte 

requerida para comprovar o pagamento dos honorários periciais no prazo 

de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004098-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO DOMINGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, em razão da Portaria 01/2017, de 30/08/2017, os honorários 

periciais arbitrados em processos cujo objeto seja DPVAT foram 

reduzidos para R$ 700,00, razão pela qual reitero a INTIMAÇÂO da parte 

requerida para comprovar o pagamento dos honorários periciais no prazo 

de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004099-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TAVARES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, em razão da Portaria 01/2017, de 30/08/2017, os honorários 

periciais arbitrados em processos cujo objeto seja DPVAT foram 

reduzidos para R$ 700,00, razão pela qual reitero a INTIMAÇÂO da parte 

requerida para comprovar o pagamento dos honorários periciais no prazo 

de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004102-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, em razão da Portaria 01/2017, de 30/08/2017, os honorários 

periciais arbitrados em processos cujo objeto seja DPVAT foram 

reduzidos para R$ 700,00, razão pela qual reitero a INTIMAÇÂO da parte 

requerida para comprovar o pagamento dos honorários periciais no prazo 

de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004104-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS PEREIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, em razão da Portaria 01/2017, de 30/08/2017, os honorários 

periciais arbitrados em processos cujo objeto seja DPVAT foram 

reduzidos para R$ 700,00, razão pela qual reitero a INTIMAÇÂO da parte 

requerida para comprovar o pagamento dos honorários periciais no prazo 

de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004108-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA RODRIGUES CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, em razão da Portaria 01/2017, de 30/08/2017, os honorários 

periciais arbitrados em processos cujo objeto seja DPVAT foram 

reduzidos para R$ 700,00, razão pela qual reitero a INTIMAÇÂO da parte 

requerida para comprovar o pagamento dos honorários periciais no prazo 

de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002706-49.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZAIRE LUIZ RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, em razão da Portaria 01/2017, de 30/08/2017, os honorários 

periciais arbitrados em processos cujo objeto seja DPVAT foram 

reduzidos para R$ 700,00, razão pela qual reitero a INTIMAÇÂO da parte 

requerida para comprovar o pagamento dos honorários periciais no prazo 

de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002715-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LORECI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, em razão da Portaria 01/2017, de 30/08/2017, os honorários 

periciais arbitrados em processos cujo objeto seja DPVAT foram 

reduzidos para R$ 700,00, razão pela qual reitero a INTIMAÇÂO da parte 

requerida para comprovar o pagamento dos honorários periciais no prazo 

de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003138-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS CIRILO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, em razão da Portaria 01/2017, de 30/08/2017, os honorários 

periciais arbitrados em processos cujo objeto seja DPVAT foram 

reduzidos para R$ 700,00, razão pela qual reitero a INTIMAÇÂO da parte 

requerida para comprovar o pagamento dos honorários periciais no prazo 

de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002705-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERREIRA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, em razão da Portaria 01/2017, de 30/08/2017, os honorários 

periciais arbitrados em processos cujo objeto seja DPVAT foram 

reduzidos para R$ 700,00, razão pela qual reitero a INTIMAÇÂO da parte 

requerida para comprovar o pagamento dos honorários periciais no prazo 

de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003276-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, em razão da Portaria 01/2017, de 30/08/2017, os honorários 

periciais arbitrados em processos cujo objeto seja DPVAT foram 

reduzidos para R$ 700,00, razão pela qual reitero a INTIMAÇÂO da parte 

requerida para comprovar o pagamento dos honorários periciais no prazo 

de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1036719-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILTENIR FERREIRA DE QUEIROZ DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

uilzania sobrinho Castanon Salustiano OAB - MT0016090A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO NICODEMOS GASPAROTO (RÉU)

JANDAIA IMOBILIARIA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA (RÉU)

LUIZ MARCELO PIERIN DE MORAIS (RÉU)

Quaisquer Outros que se fizerem necessario no curso da demanda para a 

manunteção da Posse ao Legítimo Possuidor (RÉU)

 

Numero do Processo: 1036719-62.2017.8.11.0041 AUTOR: ILTENIR 

FERREIRA DE QUEIROZ DE MOURA RÉUS: JANDAIA IMOBILIÁRIA DE 

IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA, QUAISQUER OUTROS QUE SE FIZEREM 

NECESSÁRIO NO CURSO DA DEMANDA PARA A MANUTENÇÃO DA 

POSSE AO LEGÍTIMO POSSUIDOR, LUIZ MARCELO PIERIN DE MORAIS, 

PAULO NICODEMOS GASPAROTO Vistos em correição. O valor da causa 

deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão. Portanto, 

tratando-se de ação possessória, o valor da causa deve corresponder ao 

valor da avaliação da área ou do bem objeto do pedido. Destarte, 

valendo-me do permissivo legal constante do §3º do artigo 292 do Código 

de Processo Civil, corrijo, de ofício, o valor da causa para a importância 

atribuída ao bem no inventário, equivalente a R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais) - ID 11299606. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de justificação de posse para a data de 22 de janeiro de 2018, 

às 13h00min (CPC, art.562). Citem-se os réus para comparecerem à 

audiência designada, com a advertência expressa de que o prazo para 

contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a 

medida liminar (CPC, art.564, parágrafo único), bem como que, se não 

contestarem a ação, serão considerados revéis e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (CPC, art.344). 

Intime-se a parte autora, por intermédio da respectiva causídica, inclusive 

para trazer suas testemunhas, independentemente de intimação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 10 de 

janeiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000827-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO MARTINAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO)

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO)

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

RONALDO CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000827-07.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: AUTO POSTO MARTINAO LTDA 

EXECUTADO: ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA, RONALDO 

CARDOSO DA SILVA Vistos etc. Em razão do princípio da cooperação, do 

qual decorre o dever de esclarecimento (recibos), nos termos do artigo 

772, I, do Código de Processo Civil, designo audiência para a data de 14 

de fevereiro de 2017, às 16h30min. Intimem-se as partes, por intermédio 

dos respectivos causídicos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. . 

Primavera do Leste (MT), 06 de dezembro de 2017. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004775-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR APARECIDO GONCALVES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA JARDIM DOS SANTOS OAB - PR75250 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005188-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONTORO & MONTOURO LTDA ME, (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ENIO ZANATTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1001883-75.2017.8.11.0037 (PJe) Impugnação – Base Normativa: Lei nº 

11.101/2005, art.8º Impugnante: Banco do Brasil S/A Referência: 

Recuperação Judicial nº 1001883-75.2017.8.11.0037 (PJe) Recuperanda: 

Montoro & Montouro Ltda. - ME Vistos etc. Certificado o recolhimento da 

guia judicial, intime-se a recuperanda para apresentar resposta e, em 

seguida, ao Administrador Judicial para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Expirado o prazo, vista ao Ministério Público. Após, 

conclusos para manifestação. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 13 de 
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novembro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005000-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRTE DORNELA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILIA SOUSA SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente intimada, nada manifestou 

nos autos, razão pela qual INTIMO a parte exequente a dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000916-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANEIDE ALVES SANTOS (RÉU)

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003076-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME MAROTZKY JARDIM PORTELLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO)

 

Certifico que decorreu o prazo sem qualquer manifestação da parte 

requerida, razão pela qual INTIMO a parte autora a dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002490-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO EDUARDO OLIVEIRA BUSCARIOLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUVERCINO DA SILVA ROCHA (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente intimada, nada manifestou 

nos autos, razão pela qual INTIMO a parte exequente a dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001179-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO)

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA VARGAS PAIVA (RÉU)

 

Certifico que decorreu o prazo sem qualquer manifestação da parte 

requerida, razão pela qual INTIMO a parte autora a dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001259-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO)

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO)

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DU PONT DO BRASIL S A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LENITA TERESINHA WERNER GIORDANI OAB - RS18707 (ADVOGADO)

ANAEL FERRARI OAB - RS38067 (ADVOGADO)

 

Intimar a parte requerida para, querendo, impugnar a contestação à 

reconvenção no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002934-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEZIA REZENDE ALVES (RÉU)

SEBASTIAO AUGUSTO DE SOUZA BUENO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT21051/B (ADVOGADO)

 

Intimar a parte requerida para, querendo, impugnar a contestação à 

reconvenção no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000657-69.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO)

 

Certifico que decorreu o prazo sem qualquer manifestação da parte 

requerida, razão pela qual INTIMO a parte autora a dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002056-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DELSON ALCENO GROHS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

 

Certifico que decorreu o prazo sem qualquer manifestação da parte 

requerida, razão pela qual INTIMO a parte autora a dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 916 de 1523



Processo Número: 1000811-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DALTRO FELIPE BENDER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE Endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - Telefone: ( ) TERMO DE 

AUDIÊNCIA NÚMERO DO PROCESSO: 1000811-87.2016.8.11.0037 VALOR 

DA CAUSA: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: [SEGURO] CLASSE: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) AUTOR: DALTRO FELIPE BENDER Advogado: THIAGO 

SILVA FERREIRA OAB: MT0020957A Endereço: desconhecido RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado: LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO OAB: MT0008506S-A Endereço: R FRANCISCO 

SERRA, 182, VILA PLANALTO, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79009-040 

termo em anexo. PRIMAVERA DO LESTE, 6 de dezembro de 2017. 

Assinado Digitalmente HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO 

Assessor do Magistrado

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004179-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY MAIA FERREIRA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUALICORP S.A. (REQUERIDO)

UNIMED DE GUARULHOS-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora para manifestar acerca da negativa de citação, 

conforme A.R. juntado sob a Id. 10450703, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002476-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. N. SANTOME EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000352-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J C ROLAMENTOS FILTROS E PECAS LTDA - ME (RÉU)

JOSE CLEBER CELESTINO DE JESUS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora para, querendo, responder aos embargos no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001201-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA M S PEGORARO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1001201-23.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE 

SEGURO SAÚDE EXECUTADO: ROSA M S PEGORARO - ME Vistos etc. 

Trata-se de ação de execução por quantia certa proposta por Sul América 

Companhia de Seguro de Saúde em face de Rosa MS Pegorado - ME , 

ambos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do trâmite 

processual, as partes transigiram, requerendo a suspensão processual, 

nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil. Formalizados os 

autos, vieram para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação Homologo o acordo formulado entre as partes, com fulcro no 

artigo 200, caput, do Código de Processo Civil. Destarte, suspendo o 

curso processual, com fulcro no artigo 313, II, c/c artigo 922, ambos do 

Código de Processo Civil, pelo período consignado no acordo. Expirado o 

prazo, intimem-se as partes para prestarem informação quanto ao integral 

adimplemento da obrigação, em 10 (dez) dias. Arquive-se provisoriamente, 

sem baixa na Distribuição, com exclusão do relatório estatístico, nos 

moldes do artigo 2º do Provimento nº 10/2007 - CGJ. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 21 de novembro de 2017. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000747-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ZORZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (EXECUTADO)

 

Certifico que o executado não efetuou o pagamento nem ofertou bens à 

penhora, eis que não se manifestou nos autos. Certifico também que em 

consulta ao PJE, não foram opostos embargos à presente execução, 

razão pela qual INTIMO a parte exequente a dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004003-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ADDINY ZIROLDO OAB - SP293548 (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE CABRERA RODRIGUES OAB - SP348113 (ADVOGADO)

RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO OAB - SP318809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

 

Intimar o exequente para manifestar sobre a nomeação de bens à penhora 

constante no Id. 10748785, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006271-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)

ALLAN CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MONTEIRO LIBERAL OAB - SC32691 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1006271-21.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ALLAN CARLOS DA SILVA, 

JULIANA APARECIDA FERREIRA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 
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S/A Vistos em correição. Intime-se a parte autora para retificar o memorial 

descritivo, apontando os valores a serem deduzidos na forma 

estabelecida pela sentença exequenda (itens B.4; B.5), bem como para 

integralizar o litisconsórcio passivo necessário, mediante requerimento de 

citação dos sócios, ante a decretação judicial de dissolução da empresa 

Ympactus Comercial S/A, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção processual, nos moldes do artigo 115, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 15 de janeiro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005380-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONES VIEIRA (AUTOR)

LAURO RODRIGUES VIEIRA (AUTOR)

MARLENE DE LOURDES KOGIKOWSKI (AUTOR)

TACIANE FRANCIELE VIEIRA BARROCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Bayer S/A (RÉU)

ISABELLA MARIA MONTEIRO BORGES (RÉU)

LOCALIZA RENT A CAR SA (RÉU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

 

Intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acerca da audiência designada: 

Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Fórum Data: 28/02/2018 Hora: 

16:00.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002937-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FELISMINA DA SILVA QUEIROZ (RÉU)

OTACILIO RIBEIRO DE QUEIROZ (RÉU)

 

Intimar a parte autora para providenciar a distribuição da carta precatória 

expedida sob a id 11373547 e diligenciar seu cumprimento, no prazo de 10 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003073-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSANIO RODRIGUES DE MELO (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora para providenciar a distribuição da carta precatória 

expedida sob a id 11373687 e diligenciar seu cumprimento, no prazo de 10 

dias.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006278-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLERIS RAVANELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE CASTRO OAB - MT20442/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA CLARO ALLAGE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1006278-13.2017.8.11.0037 AUTOR: ANA CLERIS RAVANELLO RÉU: 

MARISTELA CLARO ALLAGE Vistos em correição. Intime-se a parte 

autora, por intermédio do respectivo advogado, para emendar a petição 

inicial, regularizando o polo ativo mediante substituição da parte ilegítima 

pelo espólio, bem como para efetuar o recolhimento das custas e 

despesas processuais de ingresso, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 15 de janeiro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006291-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPEED RACING AUTO CENTER EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006303-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO)

VANESSA SMAIL DE MORAES OAB - PR63694 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. J. MACHNIC EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1000301-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CESAR LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MOREIRA DE ALMEIDA OAB - SP315073 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000301-06.2018.8.11.0037 REQUERENTE: JEAN CESAR LIMA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO 

COSTA Vistos etc. Intime-se a parte autora para integralizar o 

litisconsórcio passivo necessário, mediante requerimento de citação dos 

sócios, ante a decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus 

Comercial S/A, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

processual, nos moldes do artigo 115, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 15 de janeiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000317-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO)

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEVEN ENTRETENIMENTO LTDA - ME (EXECUTADO)

WEBSTER FERNANDES RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

MARCO AURELIO MONTANHER MILEO (EXECUTADO)

FERNANDA MONTANHER MILEO (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000317-57.2018.8.11.0037 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB 

PRIMAVERA MT EXECUTADO: ELEVEN ENTRETENIMENTO LTDA - ME, 

FERNANDA MONTANHER MILEO, MARCO AURELIO MONTANHER MILEO, 

WEBSTER FERNANDES RODRIGUES DA SILVA Vistos em correição. 

Intime-se a parte autora, por intermédio do respectivo advogado, para 

efetuar o recolhimento das custas e despesas processuais de ingresso, 

em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, 

art.290). Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 16 de janeiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1005271-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGUES DA CUNHA NETO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON TEIXEIRA OAB - MG62342 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO PINTO CARTAFINA (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA TOLEDO CAMPOS OAB - MG87347 (ADVOGADO)

SERGIO HENRIQUE TIVERON JULIANO OAB - MG42918 (ADVOGADO)

 

Considerando que no dia 07 de fevereiro de 2018 a MM. Juíza de Direito 

desta Vara, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, estará em usufruto de 

compensatória, redesigna-se a audiência para o dia 22 de fevereiro 2018, 

às 14h00min, no Gabinete da 2ª Vara Cível deste Fórum. As partes devem 

estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001385-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE PAULA MARTINS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO)

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL OAB - MT22658/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORTOLASER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

MIRIAN MARIKON NUMASAWA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO)

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT0010933S-A (ADVOGADO)

 

Considerando que no dia 07 de fevereiro de 2018 a MM. Juíza de Direito 

desta Vara, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, estará em usufruto de 

compensatória, redesigna-se a audiência para o dia 22 de fevereiro 2018, 

às 15h00min, no Gabinete da 2ª Vara Cível deste Fórum.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000836-03.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Considerando que no dia 07 de fevereiro de 2018 a MM. Juíza de Direito 

desta Vara, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, estará em usufruto de 

compensatória, redesigna-se a audiência para o dia 22 de fevereiro 2018, 

às 16h00min, no Gabinete da 2ª Vara Cível deste Fórum.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001224-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEDUVINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. FERREIRA INFORMACOES CADASTRAIS - ME (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ISABEL ORLATO SELEM OAB - SP115997 (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Considerando que no dia 07 de fevereiro de 2018 a MM. Juíza de Direito 

desta Vara, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, estará em usufruto de 

compensatória, redesigna-se a audiência para o dia 22 de fevereiro 2018, 

às 17h00min, no Gabinete da 2ª Vara Cível deste Fórum.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000717-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA EURIPIA MARIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SOLIMAN GROHS OAB - MT15081/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

 

Considerando o teor da Portaria nº 678/2017-PRES, a qual decretou ponto 

facultativo no dia 14 de fevereiro de 2018, redesigna-se a audiência para 

o dia 28 de fevereiro de 2018, às 14h30min, no Gabinete da 2ª Vara Cível 

deste Fórum.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000615-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

 

Considerando o teor da Portaria nº 678/2017-PRES, a qual decretou ponto 

facultativo no dia 14 de fevereiro de 2018, redesigna-se a audiência para 

o dia 28 de fevereiro de 2018, às 15h30min, no Gabinete da 2ª Vara Cível 

deste Fórum.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000827-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO MARTINAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO)

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO)

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

RONALDO CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (ADVOGADO)

 

Considerando o teor da Portaria nº 678/2017-PRES, a qual decretou ponto 

facultativo no dia 14 de fevereiro de 2018, redesigna-se a audiência para 

o dia 28 de fevereiro de 2018, às 16h30min, no Gabinete da 2ª Vara Cível 

deste Fórum.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000345-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO NASCIMENTO FEITOZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO FIGUEIRA CAVALCANTE (RÉU)

Outros Interessados:

VALDIRENE SOUZA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000345-25.2018.8.11.0037 AUTOR: LEANDRO NASCIMENTO FEITOZA 

RÉU: BENTO FIGUEIRA CAVALCANTE Vistos em correição. A fim de 

viabilizar a análise dor requerimento de Justiça Gratuita, intime-se a parte 

autora para apresentar cópia das primeiras declarações, em 5 (cinco) 

dias. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 18 de janeiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000343-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARYNE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

KARYNE MACIEL DE CARVALHO ALVES (EXECUTADO)

ADRIANO ROBERTO ALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000343-55.2018.8.11.0037 EXEQUENTE: BANCO DE LAGE LANDEN 

BRASIL S.A. EXECUTADO: KARYNE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - 

EPP, ADRIANO ROBERTO ALVES, KARYNE MACIEL DE CARVALHO 

ALVES Vistos em correição. Intime-se a parte autora, por intermédio do 

respectivo advogado, para efetuar o recolhimento das custas e despesas 

processuais de ingresso, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição (CPC, art.290). Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 18 de janeiro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006032-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO)

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICHARD GAERTNER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1006032-17.2017.8.11.0037 AUTOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB 

PRIMAVERA MT RÉU: RICHARD GAERTNER Vistos em correição. Nos 

termos da Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça, “o contrato de 

abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de 

débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. 

Destarte, intime-se a parte autora para integralizar o extrato apresentado, 

demonstrando a evolução do débito, como documento indispensável à 

propositura da ação (CPC, art.320), no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, nos moldes do artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 15 de janeiro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005521-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISCLER GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003996-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DALLA CORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003996-02.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MAURICIO DALLA CORTE 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. A fim de evitar 

eventual arguição de nulidade processual, intime-se a parte autora para 

integralizar o litisconsórcio passivo necessário, mediante requerimento de 

citação dos sócios, ante a decretação judicial de dissolução da empresa 

Ympactus Comercial S/A, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção processual, nos moldes do artigo 115, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 17 de janeiro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006372-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR APARECIDO MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1006372-58.2017.8.11.0037 AUTOR: VALMIR APARECIDO MIRANDA RÉU: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Declarado o equívoco da 

inclusão, determino a exclusão da peça eletrônica id.4753029. Intime-se a 

parte autora para integralizar o litisconsórcio passivo necessário, 

mediante requerimento de citação dos sócios, ante a decretação judicial 

de dissolução da empresa Ympactus Comercial S/A, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção processual, nos moldes do artigo 115, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 18 de janeiro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003997-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIRONE DALLACORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003997-84.2017.8.11.0037 REQUERENTE: SIRONE DALLACORTE 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. A fim de evitar 

eventual arguição de nulidade processual, intime-se a parte autora para 
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integralizar o litisconsórcio passivo necessário, mediante requerimento de 

citação dos sócios, ante a decretação judicial de dissolução da empresa 

Ympactus Comercial S/A, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção processual, nos moldes do artigo 115, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 18 de janeiro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004959-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO OAB - PR25276 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONTOURO & CIA LTDA - ME (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ENIO ZANATTA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimar a recuperanda para manifestação, em 5 (cinco) dias (Lei nº 

11.101/2005, art.12).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000818-79.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CRISTINA ALVES VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1000818-79.2016.8.11.0037 

Cumprimento de Sentença Exequente: Ikaro Matheus Alves Peres 

Executado: Porto Seguro Cia de Seguros Vistos etc. Autorizo o 

levantamento na forma postulada (Id. 10809814). Expedido e entregue o 

alvará, intime-se a parte exequente para informar sobre a quitação integral 

do débito, em 15 (quinze) dias, sob pena de anuência tácita. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 14 de dezembro de 2017. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000839-55.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO WIECZOREK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Processo nº 1000839-55.2016.8.11.0037 Cumprimento de Sentença 

Exequente: Leonardo Wieczorek Executado: Porto Seguro Cia de Seguros 

Vistos etc. Autorizo o levantamento na forma postulada (Id.10809680). 

Expedido e entregue o alvará, intime-se a parte exequente para informar 

sobre a quitação integral do débito, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

anuência tácita. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 14 de dezembro de 

2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000829-11.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEMA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000829-11.2016.8.11.0037 EXEQUENTE: GEMA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

etc. Autorizo o levantamento na forma postulada (Id.10809586). Expedido 

e entregue o alvará, intime-se a parte exequente para informar sobre a 

quitação integral do débito, em 15 (quinze) dias, sob pena de anuência 

tácita. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 14 de dezembro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000305-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SOUSA DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000305-77.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: LEONARDO SOUSA DE MORAIS 

EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

etc. Autorizo o levantamento na forma postulada (Id.10809909). Expedido 

e entregue o alvará, intime-se a parte exequente para informar sobre a 

quitação integral do débito, em 15 (quinze) dias, sob pena de anuência 

tácita. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 14 de dezembro de 2017. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 22048 Nr: 26-80.1995.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO CESAR CREMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON CARLOS DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT, MÁRIO CREMA 

- OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:1779-A, JOSE BACALTCHUK - OAB:4404-A/MT, LEOPOLDO 

QUEIROZ PAIM - OAB: MT 12413, LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:TO 1.419

 Certifico que nesta data o advogado Dr. ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR fica INTIMADO para devolver os autos 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão, perda do 

direito de vista fora de cartório e Multa de meio salário-mínimo, conforme 

dispõe o §2º artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112097 Nr: 2594-73.2012.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MODESTO DA SILVA SANTOS, TEREZINHA MOREIRA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDINO DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - 

OAB:14026/MT
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 Certifico que nesta data o advogado Dr. ADRIANO SOUZA PAULINO fica 

INTIMADO para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de 

meio salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 7833 Nr: 1920-86.1998.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONOFRE DAL PIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VARGAS GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data a advogada Dra. ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO fica INTIMADA para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão, perda do direito de vista fora de cartório 

e Multa de meio salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do 

CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 104502 Nr: 3482-76.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISMAR AMORIM DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB: MT 10661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:MT/18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 Certifico que nesta data os autos encontram-se desarquivados, intimo o 

advogado DR. WASHINGTON FARIA SIQUEIRA para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128484 Nr: 1389-38.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAÍ MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO, MÁRCIA PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIO SPAGNOLLO - 

OAB:PR 38.105, LEONARDO ROSSATO - OAB:MT/ 8.810-B, RENATA 

PEREIRA PIMENTEL - OAB:MT/10.504, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - 

OAB:PR-37633

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT

 Certifico que nesta data o advogado Dr. ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR fica INTIMADO para devolver os autos 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão, perda do 

direito de vista fora de cartório e Multa de meio salário-mínimo, conforme 

dispõe o §2º artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145782 Nr: 2438-80.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO, MÁRCIA PATRÍCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERAÍ MAGGI SCHEFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ROSSATO - 

OAB:MT/ 8.810-B, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004

 Certifico que nesta data o advogado Dr. ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR fica INTIMADO para devolver os autos 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão, perda do 

direito de vista fora de cartório e Multa de meio salário-mínimo, conforme 

dispõe o §2º artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128985 Nr: 1853-62.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - OAB:MT 

16.807-A

 Certifico que nesta data os autos encontram-se desarquivados, intimo o 

advogado da parte ré para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162329 Nr: 1391-37.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRE-MOLDADOS PRIMAVERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMEON BOAINOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado Dr. CLEITON FILGUEIRA SALES fica 

INTIMADO para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de 

meio salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 12676 Nr: 1362-46.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI POLATO, CARLOS ALBERTO POLATO, JOÃO 

MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, CARLOS ALBERTO 

POLATO, SIDNEI POLATO - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - OAB:18174, 

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, JEANCARLO 

RIBEIRO - OAB:7179/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

KAROLINE SZATKOWSKI POLATO - OAB:MT 14618, LEONARDO 

COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 Certifico que nesta data o advogado Dr. EDERSON NEVES fica INTIMADO 

para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de meio 

salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 63709 Nr: 3572-55.2009.811.0037

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FALESTIN SAADEH RAJIH BADAIWI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WN MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B, 

LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 156703 Nr: 7514-85.2015.811.0037

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 922 de 1523



 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAGLIOSA FILHO REPRESENTAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69169 Nr: 1477-18.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURI DE CASTRO, ELVARISTO FRANCISCO FONTANA, 

GENTIL GALZETA, VITOR MARZURKIWWICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BINOTTO DE OLIVEIRA 

- OAB:13980-A/MT, ANDRÉ COSTA FERRAZ - OAB:271481-A, Daniela 

Magagnato Peixoto - OAB:235508/SP, Douglas Augusto Fontes 

França - OAB:278.589/SP, FABIO DAVANSO DOS SANTOS - 

OAB:13979/MS, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A, Marcos 

Hailton Gomes de Oliveira - OAB:256543/SP

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte Requerente para se 

manifestar sobre a petição da parte Autora de fls. 540/618 juntada aos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70032 Nr: 2340-71.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLECIR TEREZINHA SCHAFER, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, MILENA PIRÁGINE - OAB:OAB/MT 

17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁCIA DE DORDI TRES - 

OAB:51054/PR, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:MT 13605-A

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte exequente para se 

manifestar sobre a petição da parte requerida (Companhia de Seguros 

Aliança do Brasil) de fls. 902 juntada aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 74248 Nr: 6567-07.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:OAB/PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça da comarca de Barra do 

Garças-MT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167981 Nr: 4229-50.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ANDRE BRUNETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, PRISCILA ZIADA CAMARGO - 

OAB:40077, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 101344 Nr: 897-51.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE CRISTINA DELERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RODRIGUES PANATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LOPES DA SILVA 

- OAB:MT 23775/O

 Certifico que nesta data INTIMO advogado da parautora para 

manifestar-se, no prazo legal, acerca da petição juntada aos autos às fls. 

169/180.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 114717 Nr: 5225-87.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE SEVERO SCHERER, ALEX TADEU 

SEVERO SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO MATIAS DA 

COSTA - OAB:56995/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944

 Intimar a parte autora para providenciar a distribuição da carta precatória 

expedida e diligenciar seu cumprimento, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115983 Nr: 6591-64.2012.811.0037

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON ANTONIO DONIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIG SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DONIN ZANCHET - 

OAB:9527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SANTOS SILVA PINTO 

- OAB:4439/SE

 Intimo a parte autora para comprovar o pagamento da diligência para o 

cumprimento do mandado.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 147578 Nr: 3294-44.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMOEL ANGELO MONTANHER, MARIA APARECIDA 

BORTOLO MONTANHER, SIDNEI ANTONIO MONTANHER, LEILA 

FRANCISCA MARCELINA MONTANHER, SUZETE APARECIDA 

MONTANHER BORTOLO, JOÃO NARCISO BORTOLO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, ZATTA E ZATTA 

LTDA, LEONIDAS JOSÉ ZATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 

10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA 

ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Embargado(a): Leonidas José Zatta, Cpf: 

16753224068, Rg: 1616724 SSP SC

Resumo da Incial:Tramita neste Juízo a Ação de Execução nº 

54-82.1994.8.11.0037. Uma vez citados os executados, e sem que 

houvesse apresentação de embargos, restou deferida a penhora de bens, 

a qual recaiu sob uma área de terras, objeto da matrícula 743 do CRI de 

Primavera do Leste. Em 11/05/2015, os embargantes foram informados 

que estava acontecendo um leilão no átrio do Fórum, e objeto da lide tinha 

a mesma descrição geográfica da área pertencente aos embargantes. Os 

embargantes são legítimos possuidores de uma área rural contínua, objeto 

das matrículas 2.680 e 3.894. As áreas foram adquiridas diretamente do 

Estado de Mato Grosso...... Dos pedidos: a) seja liminarmente cancelado o 

leilão; b) ou sobrestada a praça em face da apontada irregularidade; c) 

seja determinada a devida manutenção da posse sobre a área em favor 

dos embargantes; ....

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Acolho a emenda apresentada (fls.523/525).

Nos termos do artigo 679 do Código de Processo Civil, os embargos 

seguirão o procedimento comum.

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a parte ré com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência.

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(CPC, art.344).

Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência 

de conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual.

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º).

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 30 de outubro de 2017.

Nome e cargo do digitador:Elizandra B. de Campos Silva - Técnica Judicial

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 155239 Nr: 6866-08.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENIZIO FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIC GARMES DE OLIVEIRA - 

OAB:SP/173267, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, NELSON A . MANOEL JÚNIOR - 

OAB:5.454-B

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, requerendo o que entenderem de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 172517 Nr: 6554-95.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIO TRANSPORTES LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 179682 Nr: 10432-28.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIETE MARIA DA CONCEICAO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15.726-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para retirar a carta precatória 

expedida e diligenciar seu cumprimento, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 193286 Nr: 5356-86.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALTON VINICIUS DOS SANTOS, JERUSA TOZETTO 

MAYER SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A, RONIVALDO DE 

SOUZA CAMARGO, DARCI CAMARGO, DARCIANO DE SOUZA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869/MT, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:MT 

15.687-A, Evaristo Aragão F. dos Santos - OAB:OAB/RS 65.191-A, 

FABRICIO KAVA - OAB:14468-A/MT

 Em cumprimento à decisão de f. 125/126, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/02/2018, às 16h30min, a ser realizada na sala de 

conciliação deste Fórum.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69124 Nr: 1432-14.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON PERERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208 MT

 Certifico que nesta data o advogado Dr. ENIO ZANATTA fica INTIMADO 

para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de meio 

salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113643 Nr: 3993-40.2012.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIPINA REUTOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO FLORIAN NARESSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT, MÁRIO CREMA 

- OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI COSTA JUNIOR - 

OAB:221174/SP, JOÃO FAUSTINO NETO - OAB:10364-A/MT, ONEDSON 

CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA 

DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Certifico que nesta data o advogado Dr. LUDMYLA CAETANO fica 

INTIMADO para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de 

meio salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115401 Nr: 5951-61.2012.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS SCATAMBULI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAVERA DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLIANE PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:, MAGNO JOSE DA SILVA - OAB:9246-E, NIWMAR SERPA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE DE 

SOUZA - OAB:MT/13.733, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:15285 

MT

 Intimo o embargante para comprovar o pagamento da diligência para 

cumprimento da citação dos litisconsortes passivos, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 121784 Nr: 4306-64.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEMPERMAT COMÉRCIO INDÚSTRIA 

IMPORTAÇÃO DE VIDROS LTDA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - 

OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, JOSÉ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT 15013, LEONICIO DOS REIS SALES - OAB:5896MT

 Certifico que nesta data o advogado Dr. MYRIAN CARLA CARDOZO 

SANTOS WALACHEKI fica INTIMADO para devolver os autos no prazo de 

3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão, perda do direito de vista 

fora de cartório e Multa de meio salário-mínimo, conforme dispõe o §2º 

artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128555 Nr: 1457-85.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Arrematação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVOSTIAN REUTOW, AGRIPINA REUTOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO FLORIAN NARESSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FAUSTINO NETO - 

OAB:10364-A/MT

 Certifico que nesta data o advogado Dr. LUDMYLA CAETANO fica 

INTIMADO para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de 

meio salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149900 Nr: 4344-08.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CARDOSO DE 

ALMEIDA DIAS DA ROCHA - OAB:SP 271.233, GABRIEL FELÍCIO 

GIACOMINI ROCCO - OAB:SP 246.281, GUILHERME MONTEBUGNOLI 

ZILIO - OAB:SP/ 278.167, MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - 

OAB:SP 285.739, MARIA BEATRIZ RIZZO - OAB:SP 306.311, ROGERIO 

CARMONA BIANCO - OAB:SP 156.388

 Certifico que nesta data o advogado Dr. RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA fica 

INTIMADO para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de 

meio salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 153909 Nr: 6197-52.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO MORAIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 158742 Nr: 8468-34.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILSON SANTANA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:MT/23411, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente para comprovar o pagamento da diligência para 

o integral cumprimento do mandado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162770 Nr: 1562-91.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GONÇALVES MARIANO, MAICON 

PRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado Dr. MELISSA CEZAR fica INTIMADO 

para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de meio 

salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 177619 Nr: 9392-11.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI BISPO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:MT/22.131/A, FLAVIA VENCESLAU GOMES - 

OAB:MT/16843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para providenciar os documentos solicitados por 

meio do ofício de fl. 69 e instruir a carta precatória n. 

7316-79.2017.811.0004 cód. 251468 em trâmte na 4ª Vara Cível de Barra 

do Garças.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005801-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA EMILIA WEISSMULLER (REQUERIDO)

VINICIOS WEISSMULLER (REQUERIDO)

WEISSMULLER & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico que a decisão proferida serve de Carta Precatória, deste modo, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar a distribuição da Carta Precatória, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005942-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1005942-09.2017.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: SELVINO CAVALCANTE DE SOUZA 

Visto, O não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento 

da distribuição, com a consequente extinção do processo sem resolução 

do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS 

CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE 

(STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Aquele que opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento 

das custas no prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz 

deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o 

arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação 

pessoal (STJ EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso Tribunal de Justiça, Informações do Processo Número: 

106235/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do 

Julgamento: 08/11/2016. Considerando que não foi localizado o 

comprovante de recolhimento de taxas e custas processuais, intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas processuais, 

bem como a diligência, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Intime-se e 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 12 de dezembro de 2017. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004955-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO JULIO LOURENCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1004955-70.2017.8.11.0037 AUTOR: RENATO JULIO LOURENCO RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto, 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais 

c/c Pedido de Tutela Antecipada proposta por Renato Júlio Lourenço em 

face de Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia S/A, ambos 

qualificados. Aduz que devido a dificuldade de arrumar emprego, em 

07/07/2017 resolveu, juntamente com sua família, morar na casa de seu 

sogro nesta comarca, deixando sua residência para alugar na comarca de 

Rondonópolis. Informa que após algum tempo tomou conhecimento de uma 

fatura de energia no valor de R$ 2.290,63 (dois mil, duzentos e noventa 

reais e sessenta e três centavos), com vencimento para 20/08/2017, mas 

que desconhece. Alega que esta sofrendo represália pelo requerido, pois 

em 02/05/2017 ajuizou Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais em 

desfavor daquele, em tramite na 3° Vara da comarca de Rondonópolis. 

Requer tutela de urgência para que o nome do requerente não seja 

incluído nos órgãos de proteção ao crédito e que a requerida se abstenha 

de efetuar o corte de energia elétrica na residência. No mérito, pugna pela 

declaração de inexistência do débito e a condenação do requerido ao 

pagamento de danos morais. É o relato. Decide-se. Estabelece o artigo 300 

do Código de Processo Civil que “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente 

caso, verifica-se que os requisitos necessários para concessão da tutela, 

restam comprovados, estando o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

pelos documentos apresentados e pelo dano que poderia causar o corte 

de energia elétrica na residência. Ressalta-se, que a energia é um bem 

essencial à população, constituindo-se serviço público indispensável 

subordinado ao princípio da continuidade de sua prestação. Ademais, o 

consumidor tem todo direito de obter do fornecedor informações precisas 

que justifiquem a cobrança do valor ora questionado, e de discutir tais 

faturas com a necessária demonstração da existência do consumo 

alegado. Observa-se que não há perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, porquanto a energia é um bem renovável, não se extinguindo 

pelo uso, e a ligação pode ser cortada a qualquer tempo, se ao final 

decidir-se pela improcedência da ação. Por todo o exposto, defere-se o 

pedido liminar, determinado que a parte requerida se abstenha de efetuar 

a inclusão do nome do requerente nos órgão de restrição ao crédito, bem 

como se abstenha de proceder o corte de energia elétrica na propriedade 

do requerente e caso já tenha perpetrado o corte, restabeleça a 

imediatamente, sob pena de multa. Em consonância com o art.334, do atual 

Código de Processo Civil, designa-se o dia 22/03/2018, às 14h30min, a ser 

realizada pelo conciliador na sala de conciliação. Proceda-se com o 

necessário para o implemento desta decisão, para comparecer à 

audiência designada, advertindo-o que caso não haja autocomposição o 

prazo para contestação será contado na forma do artigo 335 do Código de 

Processo Civil. Apresentada contestação, e sendo alegado fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, intime-se o requerente, para, 

querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda-se a 

citação e intimação do requerido. Por fim, defere-se o pedido de justiça 

gratuita em favor da parte autora. Via digitalmente assinada da decisão e 

instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada com a íntegra da petição inicial 

e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Intime-se. Cumpra-se 

Primavera do Leste/MT, 12 de dezembro de 2017. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005659-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DREON & BRATZ LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYJAKSON DA SILVA LOPES OAB - MT0021816A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

JUSCILENE ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1005659-83.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: DREON & BRATZ LTDA - ME 

EXECUTADO: JUSCILENE ALVES DA SILVA Visto, Verifica-se na petição 

inicial, que o juízo competente direcionado pela parte autora é o juizado 

especial, inclusive foi informado pelo advogado do autor o equivoco no 

protocolo, deste modo, com base na orientação do Tribunal de Justiça, e a 

fim de agilizar a prestação jurisdicional, extingo a presente demanda nos 

termos do artigo 485, inciso VI do Novo Código de Processo Civil. 

Arquive-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, MT 11 de dezembro de 2017. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005891-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JONINE LUIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1005891-95.2017.8.11.0037 AUTOR: JONINE LUIZ RÉU: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Visto, Trata-se de AÇÃO REVISIONAL 

DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR proposta 

por Jonine Luiz em face de Bradesco Financiamentos S/A, ambos 

qualificados. Informa que efetuou com o requerido contrato de 

financiamento n° 4370021120 em 17 de dezembro de 2014, para financiar 

a compra de veiculo automotor. Aduz que na ocasião foi liberado o valor 

de R$ 28.090,00 (vinte e oito mil e noventa reais) e que consta no referido 

contrato o valor de R$ 29.056,29 (vinte e nove mil cinquenta e seis reais e 

vinte e nove centavos) dividido em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 

927,58 (novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos). 

Relata que após a empresa onde trabalhava falir, não pode arcar com os 

gastos das referidas parcelas, sendo dado busca e apreensão processo 

n° 1004393-61.2017.8.11.0037, tendo que utilizar o dinheiro que estava 

guardando para se casar, para purgar a mora, quitando integralmente o 

contrato. Alega que o banco cobrou visivelmente valor acima do esperado 

para quitação do contrato, buscou auxilio contábil para verificar se tais 

valores pagos correspondiam ao valor real, sendo apresentado no laudo 

pericial que o valor de R$ 10.303,68 (dez mil trezentos e três reais e 

sessenta e oito centavos) referentes ao valor pago a maior ao requerido. 

Requer a concessão de Tutela de urgência para restituição do veículo ao 

autor e que a requerida se abstenha de incluir o nome do requerente no 

cadastro de inadimplentes. No mérito pugna pela procedência da ação, 

declarando nula a forma de capitalização mensal de juros, cobrança de 

taxa de emissão de boleto, serviço de terceiros, serviços não bancários, 

abertura de crédito, tributos, pagamentos de outros serviços, tarifa de 

vistoria, pagamento de outros serviços, que seja declarado a repetição de 

indébito, restituição da diferença da cobrança do IOF, taxa de contrato, 

bem como a diferença da taxa de juros cobrada a maior. Junta 

documentos. É o relatório. Fundamenta-se. Decide-se. Estabelece o artigo 

300 do Código de Processo Civil que “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente 

caso estão preenchidos os requisitos acima mencionados, estando o 

periculum in mora comprovado pela quitação do veiculo por meio de 

purgação da mora no processo n°1004393-61.2017, o qual já esta 

sentenciado. O fumus boni juris esta comprovado pelos documentos 

apresentados. Por todo o exposto, defere-se o pedido liminar e 

determina-se a restituição do veiculo ao autor livre de ônus e que a 

requerida se abstenha de incluir o nome do autor no cadastro de 

inadimplentes. Outrossim, sem prejuízo ao acima exposto e de acordo com 

o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e 

juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente 

na audiência inicial. Desta forma, em respeito à primazia da 

autocomposição, designa-se audiência de conciliação para o dia 

22/03/2018, às 16h30min, a ser realizada pelo conciliador, na “sala de 

conciliação” na sede do Fórum. Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem a audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Não havendo 

acordo, ou se qualquer parte não comparecer na sessão designada, 

independente de intimação, o réu poderá oferecer contestação, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art.335 do CPC. 

Apresentada contestação, e sendo alegado fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor, intime-se o requerente, para, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Defere-se o pedido de justiça 

gratuita em favor da parte autora. Via digitalmente assinada da decisão e 

instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Primavera do Leste/MT, 12 de 

dezembro de 2017. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001841-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO NERVIS - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico eu, Oficial de Justiça 

deste Juízo, em cumprimento ao r. mandado, que compareci na Avenida 

São João e lá DEIXEI de proceder a CITAÇÃO da Parte Ré, SÉRGIO 

NERVIS-ME, pelo fato de não ter localizado o representante legal da 

empresa. Certifico ainda que buscando informações com moradores, 

como exemplo o Sr. Joaquim, Pedreiro que trabalha na avenida São João, 

Esquina com a Rua Piracicaba, respondeu não conhecer. PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, 19 de dezembro de 2017. CELSO ROMERO FARIAS PINTO 

Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006201-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE PICCININ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1006201-04.2017.8.11.0037 AUTOR: ADEMIR JOSE PICCININ RÉU: 

TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA Visto, Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Materiais por Acidente de Trânsito c/c Lucros 

Cessantes proposta por Ademir José Piccinin contra Transportadora Novo 

Futuro Ltda, ambos qualificados. Preenchidos os requisitos, o Estado-juiz 

recebe a exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em 

consonância com o artigo 334 do Código de Processo Civil, designa-se o 

dia 05/04/2018, às 14h30horas, para sessão de conciliação (art. 165, do 

NCPC), que será realizada pelo conciliador na sala de conciliação, neste 

juízo. Cite(m)-se o(s) réu(s) com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da data da audiência. Caso as partes não tenham interesse 

na composição consensual, deverão manifestar-se expressamente, 

cabendo à parte requerida manifestar seu desinteresse por meio de 

petição apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data da audiência. Conste que o não comparecimento injustificado do autor 

ou do réu será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Não havendo acordo, ou se qualquer parte não comparecer na 

sessão designada, independente de intimação, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art.335 do CPC. Apresentada contestação, e sendo alegado fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, intime-se o 
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requerente, para, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a sessão designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Publique-se, intime-se e 

cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 18 de dezembro de 2017. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005009-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SARA PERUI O (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1005009-36.2017.8.11.0037 REQUERENTE: SARA PERUI O REQUERIDO: 

BANCO CETELEM S.A. Visto, Trata-se de Ação Declaratória de 

Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por Sara Perui’o contra Banco 

Cetelem S.A.. Aduz que a parte autora é aposentada, e ao consultar a 

situação de seu benefício, por perceber que os descontos advindos de 

empréstimos consignados permaneciam por longo período, retirando boa 

percentagem de seu ganho, constatou problemas quanto a estes 

serviços, especificamente empréstimos que não foram solicitados. Alega 

que o empréstimo consignado advindo do contrato de nº 26 - 

821842961/17 do BANCO CETELEM S.A, no valor de R$ 568,88, não foi 

solicitado. Requer concessão de liminar, inaudita altera parts, para que 

seja determinado ao requerido que se abstenha imediatamente de 

continuar descontando o valor mensal de R$ 16,92, referente ao contrato 

nº 26 -821842961/17, junto ao benefício n° 1543314373. Decide-se. 

Estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil que “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. No caso, não é possível aferir, nesta sede de cognição 

sumária, a probabilidade do direito do autor, prudente, então, a oitiva da 

parte requerida, para melhor análise da controvérsia submetida à 

apreciação judicial. Nesse compasso, o Estado-juiz posterga a análise da 

medida liminar para o momento posterior a manifestação da parte 

requerida. Outrossim, em que pese a alegação da parte autora de que 

esta é analfabeta e que não possui capacidade para tomar conhecimento 

de negócio jurídico que tenciona efetivar mediante documento escrito sem 

auxilio de terceiros, não existem, por hora, documentos que comprovem a 

alegada condição da autora. Quanto ao pedido de prioridade na tramitação 

do feito, verifica-se nos documentos pessoais da parte autora juntada aos 

autos (ID 10448855) que a requerente não é idosa, uma vez que consta 

data de nascimento 25/10/2017, possuindo a autora, na presente data, 43 

anos. Considerando que, conforme dispõe o artigo 71 da Lei nº 10.741/03, 

a prioridade de tramitação é assegurada nos processos em que figure 

como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos, indefere-se o pedido. Nota-se também que, na exordial, 

a autora alega ser aposentada, no entanto, em análise ao documento de ID 

10448995, verifica-se que esta é pensionista, razão pela qual, 

determina-se a emenda da inicial, para retificar os dados da autora, 

devendo esta constar como pensionista, ao invés de aposentada, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Deferem-se os benefícios da assistência 

judiciaria gratuita em favor da autora. Com a retificação, cite-se o 

requerido para apresentar contestação no prazo legal. Sem prejuízo do 

acima exposto e em respeito à primazia da autocomposição entre as 

partes, designa-se o dia 08/02/2018 às 17h00min, para sessão de 

conciliação (art. 165, do NCPC). Conste que a sessão será realizada por 

conciliador, na sede deste juízo, na “sala de conciliação”. Cite(m)-se o(s) 

réu(s) com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da data da 

audiência. Caso as partes não tenham interesse na composição 

consensual, deverão manifestar-se expressamente, cabendo à parte 

requerida manifestar seu desinteresse por meio de petição apresentada 

com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. 

Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. As partes devem 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensor público, bem como 

poderão constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir. Intimem-se as partes, na pessoa de 

seus respectivos advogados, para comparecerem a sessão designada, 

não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 30 de 

outubro de 2017. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004642-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HILTHON MAIA (AUTOR)

CARMEM JORDAO MAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004366-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUCK & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAO PAULO LAUCK (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

complementar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação e demais atos. SENDO QUE SE TRATA DE DOIS EXECUTADOS 

COM ENDEREÇOS E ZONAS DIFERENTE,

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001732-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON REGINALDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

apresentarem os memoriais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1004801-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RIGRAN COMERCIAL E INDUSTRIAL QUIMICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

RIGRANTEC - TECNOLOGIAS PARA SEMENTES E PLANTAS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GOMES MACHADO JUNIOR OAB - RS43521 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BASE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

CADORE BIDOIA & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT0012413S-O (ADVOGADO)

EDESIO SOARES ARAUJO JUNIOR OAB - MT0006824A (ADVOGADO)
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RUBIA SCHERER PEREIRA OAB - RS83918 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1004801-52.2017.8.11.0037 DEPRECANTE: RIO GRANDE DO SUL PODER 

JUDICIARIO DEPRECADO: FORUM DA COMARCA DE PRIMAVERA DO 

LESTE Visto, Recebe-se a presente deprecata em seus preciosos termos 

jurídicos e designa-se o dia 21/03/2018, às 15h30min, para inquirição da 

testemunha arrolada. Remeta-se os autos a distribuição para a retificação 

dos polos ativo/passivo da presente depracata. Intime-se a testemunha no 

endereço declinado no processo, para comparecer em audiência. 

Comunique-se o Juízo deprecante, acerca da audiência designada. 

Cumpra-se com urgência. Independentemente de nova conclusão: a) Após 

o cumprimento ou resultado negativo a diligência, devolva-se, com nossas 

homenagens e; b) Constatando que o ato deva ser praticado em outra 

comarca, diante do caráter itinerante, remeta-se a deprecata a 

competente, oficiando-se a origem e anotando-se. Promovam-se todas as 

diligências necessárias, inclusive, se necessário, fora do expediente 

forense. Se necessário, cumpra-se em plantão judicial. A decisão 

assinada e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. Às 

providências. Primavera do Leste/MT, 10 de outubro de 2017. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1004801-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RIGRAN COMERCIAL E INDUSTRIAL QUIMICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

RIGRANTEC - TECNOLOGIAS PARA SEMENTES E PLANTAS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GOMES MACHADO JUNIOR OAB - RS43521 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BASE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

CADORE BIDOIA & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT0012413S-O (ADVOGADO)

EDESIO SOARES ARAUJO JUNIOR OAB - MT0006824A (ADVOGADO)

RUBIA SCHERER PEREIRA OAB - RS83918 (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado para 

oitiva das testemunhas arroladas pela parte requerida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003022-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ZANONI (AUTOR)

PAULO ZANONI (AUTOR)

WESLEY RAUL MELLO ZANONI (AUTOR)

WILLIAN RICARDO MELLO ZANONI (AUTOR)

NELCY DE MELLO ZANONI (AUTOR)

ROBERTO ZANONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ROGERIO PATUSSI OAB - PR19493 (ADVOGADO)

PAULO DE TARSO RIBEIRO DE CASTRO OAB - PR22319 (ADVOGADO)

WAGNER PEREIRA BORNELLI OAB - PR16731 (ADVOGADO)

LUTERO DE PAIVA PEREIRA OAB - PR11929 (ADVOGADO)

TOBIAS MARINI DE SALLES LUZ OAB - PR43834 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1003022-62.2017.8.11.0037 AUTOR: ROBERTO ZANONI, NELCY DE 

MELLO ZANONI, WILLIAN RICARDO MELLO ZANONI, WESLEY RAUL 

MELLO ZANONI, PAULO ZANONI, CLAUDIO ZANONI RÉU: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL Visto, Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

manejado pelo requerente contra decisão de id. 9181835, alegando que a 

mesma é contraditória. O requerido manifestou pelo não acolhimento dos 

embargos de declaração id. 9642523. É o relatório. Decide-se. Os 

embargos declaratórios têm como finalidade completar a decisão omissa 

ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Para 

admissibilidade dessa espécie de recurso, é necessária a existência 

destes três requisitos (obscuridade, contradição ou omissão), conforme 

descreve o artigo 1022, do CPC. Por não haver obscuridade, omissão nem 

contradição a serem supridas, o Estado-Juiz rejeita-se os presentes 

embargos de declaração, mantendo a decisão objurgada. Por fim, 

cumpra-se a decisão retro, remetendo-se os autos a Justiça Federal. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 10 

de agosto de 2017. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000229-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA IOLANDA LERNER (EXECUTADO)

ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM (EXECUTADO)

J. K. SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

JAIR KUMM (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação e demais 

atos, para Adriane Iolanda Lerner Kumm e Olga Iolanda Lerner.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1004701-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RAMOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1004701-97.2017.8.11.0037 AUTOR: PEDRO RAMOS RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto, Trata-se de 

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/ TUTELA PROVISORIA DE 

URGENCIA proposta por PEDRO RAMOS contra ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A As partes entabularam acordo 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Primavera do Leste/MT, conforme termo de sessão de conciliação de id. 

10816566, para tanto, requerem a homologação do aludido acordo. É 

relatório. Decide-se. Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz, homologa, 

por sentença o acordo supracitado, para que surta os jurídicos e legais 

efeitos em consonância com o artigo 487, III com fulcro no Novo Código de 

Processo Civil. Não há restrições judiciais a baixar, em caso de eventuais 

restrições não judiciais incluídas junto aos órgãos de proteção de credito, 

deverão ser baixadas pela parte que a promoveram. Sem taxas e custas, 

pois o autor é beneficiário da justiça gratuita. Honorários de sucumbência 

conforme convencionado. Com o trânsito em julgado desta, e observadas 

às formalidades legais, arquive-se. Publicada e registrada a presente 

sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 24 de novembro de 2017. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002692-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IARA LUZIA ROETGER MANFRAO (AUTOR)

JOAO ALFEU MANFRAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVAN SANTANA BARBOSA (RÉU)

JOÃO FILHO SANTANA BARBOSA (RÉU)

ELIAS JOSÉ DA SILVA (RÉU)

HELIO PEGO DE OLIVEIRA (RÉU)

JOAO OLIVIO BARBOSA (RÉU)

JONAS ALVES LUZ (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que os endereços pesquisados no ID 10880306 em 
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relação aos executados Elias Jose da Silva e João Filho Santana Barbosa 

consta o numero, portando incompletos. Intimo a parte autora para se 

manifestar e informar o endereço completo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003018-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669-O (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU LIVON DO LAGO (EXECUTADO)

CLAUDIO ZANONI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TOBIAS MARINI DE SALLES LUZ OAB - PR43834 (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para manifestar 

sobre os embargos de declaração, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003018-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669-O (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU LIVON DO LAGO (EXECUTADO)

CLAUDIO ZANONI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TOBIAS MARINI DE SALLES LUZ OAB - PR43834 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1003018-25.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: CLAUDIO ZANONI, ELISEU LIVON DO LAGO 

Visto, Trata-se de ação de Execução de Titulo Extrajudicial proposta por 

Cooperativa de Crédito Rural de Livre Admissão de Associados Vale do 

Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado contra Claudio Zanoni e Eliseu Livon do 

Lago, todos qualificados. As partes entabularam o acordo extrajudicial e 

requerem a homologação e suspensão do processo (id. 10379674). É o 

relatório. Fundamenta e decide-se. Forte nesses fundamentos, o 

Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo entabulado pelas partes, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Determina-se a suspensão do 

processo até 16/04/2019, nos termos do artigo 313, II, 921, I e 922, todos 

com fulcro no Novo Código de Processo Civil. Proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão. Decorrido 30 dias da 

data final da suspensão, caso não haja manifestação das partes, 

presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido, após, concluso 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera 

do Leste/MT, 24 de outubro de 2017. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000961-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR ALVES DE SOUSA (EXECUTADO)

J A S TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE ROBERTO DE SOUZA PORTELLA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação e demais 

atos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000359-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE TAVARES DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000359-43.2017.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ALCIONE TAVARES DE LIMA Vistos, 

Deferem-se os pedidos de ID 10133719. Realizou-se a busca do veículo 

objeto da presente demanda através do sistema RENAJUD, a qual logrou 

êxito, inserindo restrições judiciais, conforme documento anexo. Com isso, 

intime-se o requerido, na pessoa de seu advogado, para que tome ciência 

acerca das restrições judiciais, querendo, manifeste-se no prazo de 15 

(quinze) dias. Não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Outrossim, defere-se o pedido de expedição de ofício para as empresas 

indicadas pelo requerente, determinando que estas informem se possuem 

o atual endereço do requerido e a localização do veículo, fornecendo 

cópia da fatura com os endereços de circulação do bem. Após, intime-se 

o requerente para dar andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 06 

de dezembro de 2017. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000529-49.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDEVIR DA SILVA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000529-49.2016.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LAUDEVIR DA SILVA RIBEIRO Vistos, 

Deferem-se os pedidos de ID 10224625 Realizou-se a busca do veículo 

objeto da presente demanda através do sistema RENAJUD, a qual logrou 

êxito, inserindo restrições judiciais, conforme documento anexo. Com isso, 

intime-se o requerido, na pessoa de seu advogado, para que tome ciência 

acerca das restrições judiciais, querendo, manifeste-se no prazo de 15 

(quinze) dias. Não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Outrossim, defere-se o pedido de intimação do requerido nos endereços 

informados para que, no mesmo prazo, indique o paradeiro do bem. Após, 

intime-se o requerente para dar andamento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera 

do Leste/MT, 06 de dezembro de 2017. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004952-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PARREIRA GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

C R ASSISTENCIA CELULAR LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1004952-18.2017.8.11.0037 REQUERENTE: RAFAEL PARREIRA GOIS 

REQUERIDO: VIVO S.A., C R ASSISTENCIA CELULAR LTDA - ME Visto, 

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE 
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INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por Rafael Parreira Gois em 

face de Vivo S/A – Telefônica Brasil S/A e CR Assistência Celular. Aduz 

que contratou um pacote de internet móvel Modem e Box em julho de 2016, 

sendo que teria disponível 20 GB de internet mensal, no valor de R$ 

155,99 (cento e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos), com 

código de acesso a linha 66-99725-0669. Relata que segunda a tendente 

da empresa, ao aderir á promoção Vivo Combo Box, ganharia o dobro de 

GB para usufruir mensalmente, sem custos adicionais. Informa que a 

requerida emitiu de forma abusiva diversas faturas com valores 

exorbitantes, referindo ao consumo bônus com consumo excedente, 

utilização acima do contratado pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais). 

Alega que não possui condições de pagar tal quantia mensal e que jamais 

contrataria um plano nessa proporção de valores. Requer tutela provisória 

de urgência antecipada para determinar que a requerida realize o 

cancelamento do serviço contratado de internet no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, se abstenha de cobrar qualquer fatura a partir do mês de 

outubro de 2017 e que se abstenha de incluir o nome do requerente no 

cadastro de inadimplentes, referente a qualquer fatura que tiver valor 

diferente de R$ 155,99 (cento e cinquenta e cinco reais e noventa e nove 

centavos), sob pena de multa. No mérito requer a inversão do ônus da 

prova e a procedência da ação declarando a rescisão do contrato, 

inexistência do débito referente aos meses de setembro de 2016 a 

outubro de 2017 e a condenação das requeridas por Danos Morais. É o 

relatório. Fundamenta-se. Decide-se. Estabelece o artigo 300 do Código de 

Processo Civil que “a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. No caso, verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos necessários, estando o periculum in mora e o 

fumus boni iuris comprovados pelo fato do requerente poder ter o nome 

incluído no cadastro de inadimplentes e pelos documentos acostados nos 

autos. Ademais, o consumidor tem todo direito de obter do fornecedor 

informações precisas que justifiquem a cobrança do valor ora questionado 

e de discutir tais faturas com a necessária demonstração da existência do 

consumo alegado, conforme dispõem o artigo 6° do CDC. Por todo o 

exposto, defere-se o pedido liminar mediante caução do valor referente às 

contas em atraso. Com a apresentação da caução, determina-se o 

cancelamento do serviço contratado de internet, a suspensão da 

cobrança das faturas e que a requerida se abstenha de incluir o nome do 

requerente no cadastro de inadimplentes até o julgamento da lide. Cite-se a 

requerida para contestar a ação no prazo legal. Em consonância com o 

art.334, do atual Código de Processo Civil, designa-se o dia 22/03/2018, às 

13h30min, para sessão de conciliação (art. 165, do CPC). Conste que a 

sessão será realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de 

conciliação”. A presente decisão vale como MANDADO, ficando 

autorizado a entrega ao Oficial de plantão, e caso não for possível por 

qualquer eventualidade, para qualquer outro que possa atender 

IMEDIATAMENTE. A presente citação/intimação deverá ser acompanhada 

da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo 

eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do 

CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Primavera 

do Leste/MT, 11 de dezembro de 2017. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004755-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1004755-63.2017.8.11.0037 AUTOR: LIBERTY SEGUROS S/A RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto, 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Intimado, o autor comprovou o 

recolhimento das custas, taxas e diligência. Preenchidos os requisitos, o 

Estado-juiz recebe a exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do 

CPC). Em consonância com o artigo 334 do Código de Processo Civil, 

designa-se o dia 01/03/2018, às 15h00min, para sessão de conciliação 

(art. 165, do CPC). Conste que a sessão será realizada por conciliador, na 

sede deste juízo, na “sala de conciliação”. Cite-se e intime-se o requerido 

para comparecer a audiência. Conste que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Não havendo acordo, ou se qualquer parte não 

comparecer na sessão designada, independente de intimação, o réu 

poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art.335 do CPC. Via digitalmente assinada da decisão e 

instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Publique-se e intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 16 de novembro de 2017. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000474-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR KRAEMER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000474-64.2017.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JULIO CESAR KRAEMER Vistos, 

Deferem-se os pedidos de ID 8291392. Realizou-se a busca do veículo 

objeto da presente demanda através do sistema RENAJUD, a qual logrou 

êxito, inserindo restrições judiciais, conforme documento anexo. Com isso, 

intime-se o requerido, na pessoa de seu advogado, para que tome ciência 

acerca das restrições judiciais, querendo, manifeste-se no prazo de 15 

(quinze) dias. Não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Outrossim, defere-se o pedido de expedição de ofício para as empresas 

indicadas pelo requerente, determinando que estas informem se possuem 

o atual endereço do requerido e a localização do veículo, fornecendo 

cópia da fatura com os endereços de circulação do bem. Após, intime-se 

o requerente para dar andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 27 

de novembro de 2017. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000594-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA SANTOS BARBOZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a despacho dos eventos 10958981 e 10958972 e 

informar qual dos endereços para expedir mandado de Busca e 

apreensão bem, como comprovar o depósito da diligência, para expedição 

de mandado de citação e demais atos.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1004389-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERNANDO ALVES PIMENTEL 02218586100 (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 931 de 1523



manifestar sobre a correspondência sem êxito na citação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000607-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILENIUM COMERCIO DE NOTEBOOKS E CELULARES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

PAULO CESAR DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida, bem como dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000160-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ILDO JOSE OTTONELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondencia da parte requerida devolvida 

constando "não procurado"

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004747-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO HART (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO)

RAQUEL DREYER OAB - MT0008413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ALVES DIAS (EXECUTADO)

IVANILDES ALVES LIMA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas sem exito na citação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000909-72.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA C MARQUETTI - EPP (EXECUTADO)

CLAUDIA CRISTINA MARQUETTI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência que retornou, sem êxito na citação, 

constando na correspondência "mudou-se".

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004976-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CESAR CAMINHAS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência que retornou constando "mudou-se".

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001561-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPITON FEFELOV ANUFRIEV (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA constando "Não 

existe o numero."

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005119-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGALI AMORIM VILELA DE MORAES (RÉU)

NIMAR AMORIM VILELA (RÉU)

NIVALDO VILELA DE MORAES (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte para se 

manifestar sobre a CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA que retornou 

constando "ausente".

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001973-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONEY MARCOS DE JESUS SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

recolher as custas processuais -ID 11002309- conforme determinado na 

sentença.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002162-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIUVAN VIEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

pagar as custas processuais - ID 11003210- conforme determinado na 

sentença.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005141-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACINDO JUNIOR CORDEIRO CUNHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E 

____________________________________________________________
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_________ CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de 

suspender os presentes autos pelo prazo de 120 dias conforme requerido 

no ID 10563364. INES SCHUSTER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001934-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERALDO GONCALVES FORTES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

se manifestar no prazo legal sobre a petição do ID 10997013.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1003153-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA MOISÉS MENDONÇA OAB - SP210867 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E 

____________________________________________________________

_________ CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de 

suspender os presentes autos pelo prazo de 20 dias conforme requerido 

no ID 10955337. INES SCHUSTER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004977-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANICE BRAGA & CIA LTDA - ME (RÉU)

VELI GHISLENI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1004977-31.2017.8.11.0037 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: JANICE 

BRAGA & CIA LTDA - ME, VELI GHISLENI Visto, Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a monitória é pertinente (art. 

700 CPC). Defere-se, pois, de plano, a expedição do mandado de 

pagamento, com o prazo de 15 (quinze) dias, consignando que, caso o 

requerido o cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios, 

fixados, entretanto, estes, para o caso de não cumprimento, no valor de 

5% do valor atribuído à causa. Conste do mandado, ainda que, nesse 

prazo, o réu poderá oferecer embargos e, caso não haja cumprimento da 

obrigação ou oferecimento de embargos, o título executivo será 

constituído. Cite-se. Ressalte-se que de acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, 

a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designa-se audiência de 

conciliação para o dia 08/02/2018, às 14h30min, a ser realizada pelo 

conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Intimem-se as partes, na 

pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem a audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Primavera do Leste/MT, 27 de 

outubro de 2017. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000079-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON ALVES DE BRITO (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para providenciar a publicação do Edital.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 29731 Nr: 2027-23.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROIMPORT DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REOLON OLIVEIRA E CIA LTDA - ME, 

FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA OLIVEIRA, IVONE APARECIDA REOLON 

OLIVEIRA, MELISSA REOLON DA COSTA OLIVEIRA-ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz, acolhe o pedido do 

executado de impenhorabilidade de bem de família e determina-se a baixa 

da penhora do imóvel de matricula 928 da CRI desta comarca.Oficie-se o 

cartório de registro de imóveis para que proceda a baixa do registro de 

penhora.Para o prosseguimento da execução, defere-se o pedido de item 

C de p. 141, e determina-se a substituição da penhora, devendo ser 

realizada a penhora e avaliação da colheitadeira, conforme indicado no 

item 10 de p.140. Lavre-se o respectivo termo de penhora. Nomeia-se o 

executado como fiel depositário.Após, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 62860 Nr: 2724-68.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A, GRUPO AGRENCO 

DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DA ROSA GOMES - 

OAB:MT/12610, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A, 

STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - 

OAB:MT/6.525, RONIMARCIO NAVES - OAB:MT/6.228

 Dessa forma, a fim de evitar nulidade, intimem-se os advogados da 

requerida para manifestarem sobre a informação de decreto de falência 

da Agrenco do Brasil S.A. que, se confirmada, para também indicarem o 

nome e endereço da empresa eventualmente nomeada como 

administradora judicial da massa falida, que, por sua vez, também deverá 

ser intimada para tomar ciência desta ação e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 112155 Nr: 2606-87.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA E PARRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, rejeita-se a impugnação. Em relação ao pedido de aplicação 
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de multa, pelo fato de o devedor, depois de intimado, não ter informado ao 

Juízo a existência de bens passíveis de penhora, este não comporta 

deferimento, porque não caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça 

a simples falta de indicação de bens à penhora, pois para sua 

caracterização é necessária conduta processualmente dolosa visando à 

protelação do feito, o que não foi satisfatoriamente demonstrado. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO 

DE BENS À PENHORA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA 

NÃO CARACTERIZADO. A simples falta de indicação de bens à penhora 

não constituiu ato atentatório à dignidade da justiça, pois para tanto é 

necessário conduta dolosa, maliciosa, ardilosa, o que não se vislumbra no 

presente feito. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70048932594, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 27/03/2013). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR 

DESCUMPRIMENTO DE INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA NO PRAZO 

ESTABELECIDO NO ARTIGO 600 DO CPC. AUSÊNCIA DE ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.Para aplicação da multa 

prevista no artigo 601 do Código de Processo Civil (ato atentatório à 

dignidade da justiça), há necessidade de verificação do elemento 

subjetivo: dolo ou culpa grave (STJ, AgRg no Ag 1187473 / DF), ausente 

no caso. AGRAVO MONOCRATICAMENTE IMPROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70067304873, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 30/11/2015). Para o 

prosseguimento do feito, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 150358 Nr: 4557-14.2015.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DA SILVA CAPELÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NAIR GOMES DE OLIVEIRA, DELSON 

GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ANTONIO DE REZENDE 

DAVID - OAB:MT/6078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Considerando o lapso temporal da petição de p.64, intime-se a requerente 

para informar se o imóvel foi desocupado, bem como, se possui interesse 

no prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, concluso para análise.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 151591 Nr: 5079-41.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELICA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Vistos,

 Defere-se o pedido de p.254.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados à p.250 em 

favor da requerente, conforme solicitado.

Após, nada mais sendo postulado, e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 157695 Nr: 7972-05.2015.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DA SILVA CAPELÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NAIR GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ANTONIO DE REZENDE 

DAVID - OAB:MT/6078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO:Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga 

IMPROCEDENTE o pedido e, em consequência, mantém a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita ao impugnado, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC.Sem custas.Quanto aos honorários advocatícios deixa-se de arbitrar, 

pois incabíveis neste tipo de incidente processual.Determina-se o 

desapensamento destes autos do processo principal n° 

4557-14.2015.811.0037.Após o trânsito em julgado, observadas as 

formalidades legais, arquive-se, com baixa na distribuição. Publicada e 

registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 63831 Nr: 3687-76.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI TELES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÓ TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES 

MÁQUINAS E TRATORES, BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Moreira de Almeida - 

OAB:MT 5882, ANTONIO ALVES DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 7662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:MT 12.090-A, HIRAM SOUZA MARQUES - OAB:RO 

205, JOSÉ VITOR COSTA JUNIOR - OAB:MT 12.288

 (...) Conste que em relação aos imóveis alienados fiduciariamente e 

hipotecados, a penhora recairá sob os créditos existentes, devendo o 

exequente qualificar eventual cônjuge, credor hipotecário, e 

coproprietários, trazendo o endereço e comprovação do recolhimento das 

despesas para intimação. Após a lavratura do termo de penhora, 

providencie-se a intimação, pessoal ou na pessoa do representante(s) 

legal, de eventual(is) cônjuge, de credor(es) hipotecário(s) e 

coproprietário(s), e demais pessoas previstas no art.799, do Código de 

Processo Civil. Com a avaliação, intimem-se as partes para, no prazo 

comum de 10(dez) dias se manifestarem. Para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, deverá ser averbada a penhora no registro 

competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo de 

penhora. Quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica 

com relação ao(s) sócio(s) e/ou administrador(es) da empresa executada, 

no prazo de 15 dias, providencie a parte interessada a juntada de ficha 

cadastral da empresa registrada perante o órgão competente, bem como 

cópia do último ato societário, indicando o nome, CPF e endereço dos 

titulares da empresa e de seus administradores (na atualidade e no 

momento da constituição do crédito), além de outros dados e outros 

documentos que entenda pertinentes. Com a juntada, processe-se o 

presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

apresentado em desfavor dos sócios indicados, nos termos da lei. Cite(m)

-se para manifestação e apresentação de provas cabíveis, em 15 dias. 

Expeça-se o necessário. Após, intime-se o exequente para manifestar-se 

no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e concluso. 

Expeça-se carta precatória para cumprimento desta ordem. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 107103 Nr: 6204-83.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DE SOUZA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:MT 15904, 

JORGE JOSÉ NOGA JÚNIOR - OAB:MT 12.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN MIGUEL - 

OAB:53828/PR, CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES - OAB:MT 

11877-A, FLAVIANO BELINATI GARCIA PERES - OAB:OAB/PR 24.102, 

MARIANA CRISTINA CORRÊA DE ANDRADE - OAB:MT 15.549, 

NORBERTO TARGINO DA SILVA - OAB:166595
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 Visto,

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Gilmar de Souza 

Franco e Jair Demetrio contra Banco Panamericano S/A, todos 

qualificados.

Intimado para pagar o débito, o executado quedou-se inerte (p.85). 

Realizou-se a busca de ativos financeiros na conta do executado, sendo 

esta frutífera (p.89/90).

O executado apresentou impugnação ao bloqueio judicial (p.95/99) e 

efetuou o pagamento da dívida, pugnando pelo desbloqueio dos valores 

bloqueados à p.90 e pela extinção do feito (p.93/94).

Em manifestação, o exequente, requer o levantamento dos valores pagos, 

concordando com a liberação do valor bloqueado em favor do executado 

(p.100).

Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Expeça-se alvará para liberação dos valores depositados à p.94 em favor 

do exequente, conforme solicitado (p.100).

Quanto aos valores bloqueados à p.90, intime-se o executado para 

informar os dados bancários, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

expeça-se alvará para liberação de valores em favor do executado.

Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 131029 Nr: 3594-40.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALECSANDRO PIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPEZ - OAB:MT 11.877-A, FLAVIANO BELINATI GARCIA PERES - 

OAB:OAB/PR 24.102

 Visto,

Trata-se de ação Revisional com Pedido de Antecipação de Tutela 

proposta por Alecsandro Piana contra Banco Itaú Leasing S/A, ambos 

qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo, para tanto requerem a homologação e 

extinção do processo (p.213/214).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Forte nesses Fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de p.213/214. 

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julga extinto este feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas e taxas judiciarias pagas (p.56/57).

Honorários como convencionado entre as partes.

Não há restrições a serem baixadas pelo sistema RENAJUD nestes autos 

por este juízo.

Quanto aos valores das parcelas depositadas em juízo, e considerando 

que não houve objeção ao pedido de levantamento dos valores de p.212 

formulado pelo autor, com o trânsito em julgado desta, e observadas às 

formalidades legais, expeça-se alvará para liberação dos valores em 

favor do requerente.

Após, nada mais sendo postulado, arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 132082 Nr: 4465-70.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE RODRIGUES AMADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 (...) Defere-se o pedido de expedição de ofício ao DETRAN, a fim de que 

seja feita as restrições necessárias junto ao sistema deste órgão, para 

que seja aplicada as penalidades constantes do artigo 233, do Código de 

Trânsito Brasileiro. Em razão do princípio da causalidade, além das custas 

e despesas processuais, o réu suportará os honorários advocatícios em 

favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que se fixa em 

R$500,00 (quinhentos reais), em consonância com o artigo 85, parágrafo 

8°, do Código de Processo Civil, em face de novo posicionamento do STJ a 

respeito. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial do Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESTINADOS À 

DEFENSORIA PÚBLICA - ADMISSIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 146/2003 – PARTE VENCIDA - PESSOA FÍSICA - 

SENTENÇA REFORMADA - VERBA FIXADA - RECURSO PROVIDO. É 

permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública em 

se tratando de parte adversa de caráter particular, conforme disciplina a 

Lei Estadual Complementar nº 146/2003. O STJ já afirmou que “são 

devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação 

se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante”. Eles 

não são devidos apenas quando a Defensoria atua contra a pessoa 

jurídica de direito público da qual é parte". (Ap 180013/2016, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/02/2017, Publicado no DJE 20/02/2017. Transitada em julgado a 

sentença, certifique-se. Após, arquive-se com baixa dos autos na 

distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe. Publicada 

e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135158 Nr: 6906-24.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Roberto Venturini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arilene Florencio Coelho Eireli EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA MEDEIROS LOPES - 

OAB:RS/27915, JANDIRA PAULETTO - OAB:RS 51.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Por meio dos documentos de p. 40vº e 41 extrai-se que há indícios de que 

pode haver confusão ou sucessão entre as empresas.

Prudente, então, uma melhor análise da real situação fática, antes da 

expedição de atos expropriatórios contra a empresa Ana Paula Vitor - 

EPP, de modo que a instauração do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica é medida salutar, notadamente porque serão 

observados o contraditório e ampla defesa.

Forte nesses fundamentos, processe-se o presente incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica apresentado em desfavor dos 

sócios indicados, nos termos do artigo 134 do CPC, devendo tramitar nos 

próprios autos, em atenção ao Principio da Celeridade Processual.

 Citem-se as sócias e as pessoas jurídicas indicadas, para se 

manifestarem e requererem as provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) 

dias (artigo 135 do CPC), nos endereços indicados à p. 40/41.

 Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

Proceda-se com o disposto no § 1° do artigo 134 do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 144186 Nr: 1707-84.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDAIR JOÃO BERNARDIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BRUNETTA, FABIO TRAMONTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B, ZELIA MARTINI NOGUEIRA - OAB:MT 7675

 Visto,
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Intime-se o exequente para se manifestar sobre a exceção de 

pré-executividade de p.33/43 e petição de p.43/44, no prazo legal.

Após, concluso para análise.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 150682 Nr: 4707-92.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO BRUNETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR JOÃO BERNARDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B, ZELIA MARTINI NOGUEIRA - OAB:MT 7675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Visto,

Defere-se o pedido de item b de p.48/50, determina-se que o embargante 

apresente nos autos o contrato de compra e venda de 2.610 sacas das 

sementes de soja, descritas na confissão de divida, notas fiscais e 

comprovantes de entrega de 2.610 sacas de soja, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Com a apresentação, intime-se o embargante para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Após, concluso para análise.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 161491 Nr: 1036-27.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA MARQUES BARISON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:SP 94243, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:MT 12880, JAYME 

FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:SP 270628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar proposta 

por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra Mariana 

Marques Barison, ambos já qualificados.

 O requerente informa que as partes entabularam acordo e em razão disto, 

renuncia ao direito a que se funda o presente feito e requer a extinção do 

processo e a desistência do prazo recursal, bem como, a baixa do 

bloqueio judicial RENAJUD constante no prontuário do veículo, ficando o 

autor responsável por quaisquer custas e despesas processuais 

porventura existentes (p.31).

É o breve relato. Decide-se.

Diante do exposto, homologa-se a renúncia à pretensão formulada na 

ação, bem como, a desistência ao prazo recursal (p.31). Fortes nesses 

fundamentos, o Estado-Juiz, julga extinto o processo, com resolução do 

mérito, em consonância com o artigo 487, c, do CPC.

Determina-se a baixa das restrições inseridas à p.23, a qual foi realizada 

neste ato, conforme documento anexo.

Taxas e custas judiciarias pagas (p.14/15).

Honorários, como convencionados entre as partes.

Certifique-se nos autos, a Senhora Gestora Judiciária do trânsito em 

julgado, dando-se as devidas comunicações, anotações e baixas 

necessárias, arquive-se o presente feito.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 118654 Nr: 1021-63.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO SOLAR PRIMAVERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO LUIS ALMEIDA, ERICKA REGINA DE 

HELD LOPES ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 (...) VENDA DIRETARestando negativo o leilão, fica desde já autorizada a 

venda direta do bem, observando-se as regras gerais e específicas já 

fixadas, inclusive os preços mínimos, e mais o seguinte:a) o prazo para os 

Leiloeiros promoverem a venda direta é de 90 (noventa) dias;b) será 

admitido o parcelamento da venda de veículos automotores em geral em 06 

parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira trinta dias depois de 

concretizada a venda, acrescidas da Taxa SELIC;c) o pagamento das 

parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial em conta vinculada a 

este processo e aberta quando do primeiro recolhimento; d) o veículo será 

gravado com penhor e/ou restrição à venda no RENAJUD;e) a venda 

direta de imóveis poderá ser realizada de forma parcelada, desde que 

respeitadas às regras específicas antes fixadas para tanto.Restando 

inviabilizada a venda direta dos bens penhorados (caso, por exemplo, de 

bens inservíveis, sucata ou sem colocação em mercado), propostas de 

compra por valores inferiores a esses balizamentos poderão ser 

submetidas à apreciação judicial para provimento específico.Intimem-se, 

inclusive os Leiloeiros, oportunizando-se lhes vista dos 

autos.Promovam-se todas as diligências necessárias, inclusive, se 

necessário, fora do expediente forense.Se necessário, cumpra-se em 

plantão judicial.A presente decisão servirá como EDITAL DE LEILÃO, a ser 

publicado na imprensa oficial.Com a realização do ato, intime-se o 

exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 132207 Nr: 4558-33.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEA ADRIANA MORENO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT/6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga procedente o pedido e 

resolve o mérito da ação nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de confirmar a liminar concedida que determinou 

a realização da laqueadura.Condena-se o requerido ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que 

se fixa no montante de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), conforme 

dispõe o artigo 85, parágrafo 8°, do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se, com 

baixa na distribuição. Publicada e registrada a presente sentença pelo 

Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138171 Nr: 9128-62.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11340-A, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:168016/SP, SIDNEI FERRARIA 

- OAB:SP/ 253.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO ELÍSIO DIAS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/GO 23.568

 Visto,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 

proposta por Banco Rodobens S/A contra Vagner dos Santos, ambos 

qualificados.

A parte autora informa que o requerido quitou seu debito, pugna pela 

extinção do processo e a desistência do prazo recursal, bem como a 
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baixa das restrições dos veículos bloqueados à p.52 (p.72).

 Às p.73/84 o requerido apresenta comprovante de pagamento do débito, 

requerendo também, a baixa das restrições inseridas nos veículos e a 

extinção e arquivamento do presente feito.

É o relatório. Decide-se.

Ante a informação de pagamento e com a juntada dos documentos 

comprobatórios, encerra-se o mérito da ação e a mora da do requerido 

quanto ao débito vencido.

 Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz JULGA EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil.

Custas e taxas judiciárias pagas (p.23/29).

Honorários conforme convencionado entre as partes.

Defere-se o pedido de baixa das restrições incluídas sobre os veículos do 

requerido, a qual foi realizada neste ato conforme documento anexo.

Por fim, como a parte autora renuncia ao prazo recursal, o Estado-Juiz 

HOMOLOGA a renuncia. Assim, certifique-se nos autos, a Senhora 

Gestora Judiciária, o trânsito em julgado, dando-se as devidas 

comunicações, anotações e baixas necessárias, arquive-se o presente 

feito.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 147161 Nr: 3096-07.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE DEUS LUGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BARBOSA SIMÕES - 

OAB:MT/18937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Deus Lugo - 

OAB:OAB/MS 2638

 Visto,

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais movida por 

Wilson Roberto Simões contra João de Deus Lugo, devidamente 

qualificados.

 Anota, em síntese, que contratou o requerido para promover ação de 

repetição de indébito contra a União, e que após receber intimação da 

Justiça Federal em 2014 descobriu que o requerido, no ano de 2007, 

levantou valores sem que tivessem sido repassados ao autor.

Argui o requerido, em contestação, a preliminar de prescrição.

Com efeito, a pretensão encontra-se prescrita.

Não há que se falar, na espécie, em aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. PRECEDENTES. 

DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 

HONORÁRIOS. REDUÇÃO.

MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. 

DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que o Código de 

Defesa do Consumidor - CDC não é aplicável às relações contratuais entre 

clientes e advogados, as quais são regidas pelo Estatuto da Ordem dos 

Advogados do Brasil - OAB, aprovado pela Lei n. 8.906/94.

Precedentes.

(...)

(AgInt no AREsp 895.899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 23/08/2016)

No caso, verifica-se que o requerido promoveu o levantamento dos 

valores no ano de 2007, tendo o requerente promovido a ação somente no 

ano de 2015, logo, além do prazo previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do 

Código Civil.

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga improcedentes os pedidos 

e resolve o mérito da ação, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Condena-se o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios no importe de 10% 

sobre o valor atualizado da causa.

Com o transito em julgado, arquive-se.

Publique-se, intimem-se, cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 165704 Nr: 3003-10.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. S. FREGADOLLI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:SP/235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAROLINA LAURA DA SILVA - 

OAB:22674/0, NAYARA SANTOS DE MORAES - OAB:MT 20215, 

ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944, TALITA MOURA 

BARRETO PONTES - OAB:MT/19488/A

 Visto,

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Bradesco Cartões S/A contra 

M.S. Fregadolli Importação e Exportação Ltda - EPP, ambos qualificados 

nos autos.

As partes entabularam acordo, para tanto requerem a homologação e 

extinção do processo (p.83/85).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Forte nesses Fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de p.83/85. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julga 

extinto este feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas e taxas judiciarias pagas (p.33v/35).

Honorários como convencionado entre as partes.

Com o trânsito em julgado desta, e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 172989 Nr: 6793-02.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência COTADA no valor de R$ 1.858,00 ( um 

mil e oitocentos e cinquenta e oito reais) ,para no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 152887 Nr: 5762-78.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o valor da diligência depositada R$ 950,00 (novecentos e 

cinquenta reais), não condiz com o endereço indicado ( Rua Rio de 

Janeiro, 1529, Loja Maringá, Primavera do Leste-MT), deste modo, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

ratificar o endereço indicado ou indicar novo endereço que condiz que o 

valor da diligência depositada, em caso de ratificação deverá o autor 

providenciar junto ao sitio do TJMT a devolução da diligência depositada e 

realizar um novo depósito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 151074 Nr: 4882-86.2015.811.0037
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO RUDE PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT

 Certifico que torno sem efeito o ato ordinatório referente a diligência, uma 

vez que está equivocado, permancendo apenas a intimação para 

manifestar sobre o Ofício de p. 83.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 44878 Nr: 477-85.2007.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRTES TEREZINHA RIZZOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - 

OAB:MT 8239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, 

ROBERTA BASSO CANALE - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 66266 Nr: 6078-04.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEDSO, KEDSO, ROSELI APARECIDA DA SILVA 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B, 

LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA A DE SOUZA 

JERONIMO - OAB:9246-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT 8.184-A

 Visto,

Revejo a derradeira decisão (p. 287) de ofício, com relação à liberação de 

valores, à medida que, embora o advogado subscritor anote que ficou 

estabelecido o pagamento de R$ 24.000,00 a título de honorários 

contratuais, no acordo homologado, bem como na petição de p. 271, item 

‘d’, consta que o valor de R$ 124.000,00 é integral das autoras.

Nesse compasso, determina-se a expedição de alvará conforme solicitado 

nos itens 4.1, 4.2 e 4.3 da petição de p. 284.

Intime-se o patrono das autoras para que apresente contrato de prestação 

de serviço advocatício ou outro instrumento hábil que comprove a 

obrigação das partes no pagamento de R$ 24.000,00 a título de honorários 

advocatícios.

 Vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 71672 Nr: 3987-04.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLÍVIO FURMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA AGUILAR - 

OAB:MT/15.851, ANTONIO CARLOS POMIN - OAB:PR/ 26.982, ROSANA 

RIGONATO JUNQUEIRA - OAB:23.422/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Vistos,

 Pretende o autor, por meio de incidente de antecipação dos efeitos da 

tutela, que seja autorizado perante o Detran a promover a retirada dos 

documentos dos veículos objetos do contrato discutido em juízo (p. 

317/319).

No caso, verifica-se que os veículos objeto do negócio em discussão 

encontram-se, desde a celebração da avença, na posse do requerente, 

sem que o requerido pretenda reavê-los.

Nesse sentido, proibir o requerente de ser autorizado a retirar os 

documentos necessários para trafegar com os veículos é impor ônus 

desnecessário e desarrazoado, porque, como dito, está na posse dos 

bens desde o ano de 2007 e o tráfego de veículos sem o porte dos 

documentos obrigatórios é causa de autuação de trânsito.

Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz autoriza o requerente Luiz 

Carlos de Freitas (CPF nº 324.560.939-68) a promover a retirada dos 

documentos obrigatórios (CRLV, Renavam, etc) dos veículos Renavam nº 

584333030 e 576253286 perante o Departamento Estadual de Trânsito 

competente.

Serve a presente decisão de Mandado/Ofíco/Alvará.

Após o recesso judiciário, concluso para análise.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 110232 Nr: 566-35.2012.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEZIO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112012 Nr: 2449-17.2012.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROSARTORI COMÉRCIO E REP. 

AGRICOLAS CAMPO VERDE LTDA, ADILMAR SARTORI, MÁRCIA DO 

PRADO SARTORI, ADILAR SARTORI, ROSELI VALIATI SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113466 Nr: 3859-13.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR ALVES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR BATISTELA - OAB:MT. 

9.279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11340-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 45796 Nr: 1302-29.2007.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA - EPP, 

ALDEMIR MIRANDA DE GODOI, A . DE GODOI & CIA LTDA-ME, MOHAMED 

IBRAHIN CHARANEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MOREIRA DE 

SOUZA - OAB:MT/4248, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245/MT, MICHEL 

JOSÉ GIRALDES FARIA - OAB:10.081

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 66266 Nr: 6078-04.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEDSO, KEDSO, ROSELI APARECIDA DA SILVA 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B, 

LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA A DE SOUZA 

JERONIMO - OAB:9246-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT 8.184-A

 Visto,

Encaminhe-se o presente feito ao Ministério Público para se manifestar 

sobre a petição de p.284, ante o parecer de p.269.

 Quanto a liberação de valores, determina-se a expedição de alvará, 

conforme solicitado a p.284.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 161216 Nr: 921-06.2016.811.0037

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELIA DE LURDES PIANA PINTO DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA, 

HAMILTON CARVALHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANI PINTO DE LARA - 

OAB:19.497 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Citação

Citação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005364-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GILBERTO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1005364-46.2017.8.11.0037 REQUERENTE: JOSE GILBERTO RODRIGUES 

DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Visto, Trata-se de 

pedido individual de liquidação de sentença, referente sentença proferida 

na ação coletiva nº 08024-4.2013.8.01.001 TJ/AC. Solicita o deferimento 

da tutela provisória de urgência antecipada incidental inaudita altera pars, 

para apresentação, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos relativos 

à negociação havida entre os contratantes, que demonstrem a exata 

situação financeira deste, ou seja, valor e data no momento do ingresso, 

eventual resgate com a respectiva data, tudo a ser comprovado mediante 

extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema do requerido. 

Junta documentos. Decide-se. Preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC, recebe-se a presente liquidação de sentença, que deve ser 

processada na forma do artigo 509, II, do NCPC. À luz do Código de 

Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que aquela, seja cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental, desde que haja 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (artigos 294 e 300 do CPC/15). A 

probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos colacionados 

e na exordial. Em relação o perigo de dano e o risco ao resultado útil do 

processo, estão preenchidos, pois prejudica o direito da autora em liquidar 

o seu crédito e receber os valores que estão devidos e que estão retidos. 

Ademais, tais documentos são de suma importância para o deslinde da 

presente ação. Por todo o exposto, o Estado-Juiz defere a tutela 

provisória de urgência antecipada incidental inaudita altera pars, 

determinando que o requerido exiba no prazo de 05 (cinco) dias, os 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira deste, ou seja, valor e data no 

momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, tudo a ser 

comprovado mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do 

sistema do requerido. Cite-se a parte contrária para, querendo, responder 

a ação, no prazo de 15 dias (artigo 511 do CPC), sob as advertências da 

Lei (art. 344 do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Deferem-se os benefícios da assistência judiciaria gratuita 

em favor da parte autora. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 16 de novembro de 2017. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000245-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON SANTOS TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000245-07.2017.8.11.0037 AUTOR: EVERTON SANTOS TEIXEIRA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, Trata-se de 

Ação de cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT). O Estado-juiz recebe a 

exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em que pese à 

parte autora tenha postulado pelo interesse em audiência de tentativa de 
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conciliação, somente se na mesma data fosse realizada pericia médica, 

cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro 

Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro 

Obrigatório (DPVAT), seleciona os processos que irão participar do 

mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e 

na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas 

com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de 

acordo. Registra-se que até o presente momento, não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Nota-se ainda que a praxe em 

relação a feitos de DPVAT é que eventual acordo somente é oferecido 

após a apresentação de contestação, assim, por ora, deixa-se de marcar 

a audiência. Para celeridade processual, cite-se a parte requerida para 

apresentar defesa no prazo legal. Deferem-se os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita em favor do autor. Via digitalmente assinada 

da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Publique-se e 

intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 23 de novembro de 2017. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115604 Nr: 6161-15.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDIR TEREZINHA GIRARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:Proc/geral

 Processo nº 6161-15.2012.811.0037 (Código 115604)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ENEDIR 

TEREZINHA GIRARDI em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 164, foi pleiteado o sequestro de valores em contas bancárias do 

executado no valor de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), para a 

aquisição de medicamentos suficientes para o tratamento de 06 (seis) 

meses da paciente.

É o necessário.

Fundamento e decido.

Considerando o teor da sentença proferida em favor da exequente, que 

determinou ao executado que fornecesse o tratamento necessário a sua 

patologia pelo tempo que for preciso, bem como tendo em vista que a 

exequente já cumpriu o disposto no artigo 11 do Provimento nº 

02/2015/CGJ, trazendo aos autos orçamentos (fls. 269/272), DETERMINO 

o IMEDIATO BLOQUEIO de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), em conta 

bancária do requerido.

Após a juntada de nota fiscal, transfira-se o valor à drogaria MINAS 

FARMA (fl. 269), cujos dados já constam dos autos.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Primavera do Leste/MT, 12 de dezembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 61550 Nr: 1433-33.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVITA PINTO DE SAMPAIO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163417 Nr: 1903-20.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, TIAGO ALVES DA SILVA - 

OAB:MT 18.241-O

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135081 Nr: 6852-58.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE ARAÚJO MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia contábil 

formulado pelas partes, o qual defiro.

Importante ressaltar que, em se tratando de prova requerida por parte 

beneficiária da justiça gratuita, assevera o artigo 95 do Código de 

Processo Civil:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que 

houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver 

requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício 

ou requerida por ambas as partes.

§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento 

dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

(...)

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e 

realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público 

conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do 

Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o 

valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de 

sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão 

final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido 

condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos 

valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor 

público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o 
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responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de 

gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o.

§ 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de recursos do 

fundo de custeio da Defensoria Pública.

Destarte, oficie-se ao ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 

(quinze) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Em caso de inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, 

como perito judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil).

 Com a proposta de honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO 

para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em 

havendo concordância, bem como previsão orçamentária, deverá desde 

logo depositar o valor integral da verba honorária (artigo 95, caput e 

parágrafo único, Código de Processo Civil).

 O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o 

perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil.

 Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, de que terão 

o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo Civil).

 Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a 

realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias.

 Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum 

prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo 

(artigo 477, §1º, Código de Processo Civil).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 106222 Nr: 5263-36.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIERMES ALVES PIMENTA, NAIANNE ALVES 

PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 5263-36.2011.811.0037 (Código 106222)

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, encaminhando-se os autos 

ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT), juntamente com cópias petição inicial e 

documentos que a acompanham, solicitando informações sobre a 

necessidade e urgência do pedido.

No mais, intime-se a Defensoria Pública para que junte aos autos as notas 

fiscais indicadas pelo Município de Primavera do Leste/MT (fls. 294/295).

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128372 Nr: 1294-08.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MOURA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº: 1294-08.2014.811.0014 (Código 128372)

Vistos em correição.

Encaminhem-se os documentos necessários ao requerido, conforme 

requerido à fl. 133.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135253 Nr: 6974-71.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILDA GUILLANDE LUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia contábil 

formulado pelas partes, o qual defiro.

Importante ressaltar que, em se tratando de prova requerida por parte 

beneficiária da justiça gratuita, assevera o artigo 95 do Código de 

Processo Civil:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que 

houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver 

requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício 

ou requerida por ambas as partes.

§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento 

dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

(...)

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e 

realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público 

conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do 

Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o 

valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de 

sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão 

final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido 

condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos 

valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor 

público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o 

responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de 

gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o.

§ 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de recursos do 

fundo de custeio da Defensoria Pública.

Destarte, oficie-se ao ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 

(quinze) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Em caso de inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, 

como perito judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil).

 Com a proposta de honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO 

para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em 

havendo concordância, bem como previsão orçamentária, deverá desde 

logo depositar o valor integral da verba honorária (artigo 95, caput e 

parágrafo único, Código de Processo Civil).
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 O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o 

perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil.

 Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, de que terão 

o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo Civil).

 Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a 

realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias.

 Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum 

prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo 

(artigo 477, §1º, Código de Processo Civil).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163294 Nr: 1818-34.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMO VALDINO SKALEE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1818-34.2016.811.0037 (Código 163294)

Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 20238 Nr: 1864-14.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA DREHER BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1864-14.2002.811.0037 (Código 20238)

Vistos em correição.

Sobre a petição de fls. 262/264, diga a parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67320 Nr: 6968-40.2009.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILENE ARAUJO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:MAT1662176

 Processo nº: 6968-40.2009.811.0037 (Código 67320)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifeste acerca da manifestação do requerido conforme fl. 150.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120074 Nr: 2539-88.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBA DA SILVA GASPARETO, MARLI GASPARETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2539-88.2013.811.0037 (Código 120074)

Vistos em correição.

Ante a manifestação de fl. 121, determino a busca de endereço dos 

herdeiros através do sistema SIEL.

Com a juntada das informações, citem-se os herdeiros.

Frustrada a tentativa de citação, intimem-se por edital.

Em seguida, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias e venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122683 Nr: 5225-53.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DE SOUZA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Processo nº: 10050-06.2014.811.0037 (Código 139633)

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 153976 Nr: 6231-27.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALILA TEREZINHA DONIN, KJPBD, JUCINEIA PEREIRA 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a 

conceder as partes requerentes o benefício da PENSÃO POR MORTE, a 

base de um salário mínimo mensal, devidos a partir do requerimento 

administrativo feito em 13/02/2015 (fl. 20/21).Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Fixo 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social.Deixo de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no artigo 496, 

§3º, I, do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 

2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163626 Nr: 2027-03.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSMARY REGINATO FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2027-03.2016.811.0037 (Código 163626)

Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 166262 Nr: 3293-25.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR VALTER SACCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3293-25.2016.811.0037 (Código 166262)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte requerida para que fique ciente da 

sentença proferida às fls.92/93, bem como para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, certifique-se o trânsito em julgado da sentença retro.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173894 Nr: 7361-18.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI INES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente, pessoalmente, para promover 

o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60959 Nr: 778-61.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDITO DOS SANTOS BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 778-61.2009.811.0037 (Código 60959)

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU BENEFÍCIO ASSISTENCIAL POR 

DEFICIÊNCIA ajuizada por EXPEDITO DOS SANTOS BENTO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, todos qualificados nos 

autos.

À fl. 251, a parte requerida apresentou uma proposta de acordo.

Às fls. 256/257, a parte requerente concordou com a proposta do acordo 

e pugnou pela homologação e a consequente extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo ofertado à fl. 251 e 

aceito às fls. 256/257, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios nos termos 

do acordo.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68068 Nr: 408-48.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA RODRIGUES CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, Ordem de 

Serviço 02/2017, em cumprimento à decisão ulterior, DESIGNO PERÍCIA 

para o dia 05 de FEVEREIRO de 2018, às 14:45. INTIMO as partes, por 

seus advogados, para que compareçam à perícia designada, que 

realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, 

Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 106641 Nr: 5710-24.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - 

OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, ordem de serviço 02/2017/GAB, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte Autora através do seu 

advogado constituído, para no prazo de 05(cinco) dias apresentar número 

de CPF e Conta Bancária para confecção dos Alvarás Eletrônicos 

referente às requisições de pequeno valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 108488 Nr: 7663-23.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARA ANTONIA RADIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, Ordem de 

Serviço 02/2017, em cumprimento à decisão ulterior, DESIGNO PERÍCIA 

para o dia 05 de FEVEREIRO de 2018, às 15:15. INTIMO as partes, por 

seus advogados, para que compareçam à perícia designada, que 

realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, 

Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111573 Nr: 1993-67.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSON LUIZ CADORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA COSTA NAVES - 

OAB:PROC. FEDERAL

 Processo nº: 1993-67.2012.811.0037 (Código 111573)

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE ajuizada por DILSON LUIZ CADORE em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, devidamente qualificados nos 

autos.

Às fls. 145/146, petição informando o falecimento da parte requerente.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que foi informado o falecimento da parte 

requerente (certidão de óbito), impossibilitando os herdeiros de 

providenciar novo pedido de requerimento administrativo perante o 

requerido, razão pela qual a extinção do processo é medida que se impõe, 

vez que se trata de ação de natureza intransmissível/personalíssima.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e despesas processuais, por ser a requerente beneficiária 

da justiça gratuita.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123249 Nr: 5797-09.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZETE MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, ordem de serviço 02/2017/GAB, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte Autora através do seu 

advogado constituído, para no prazo de 05(cinco) dias apresentar número 

de CPF e Conta Bancária para confecção dos Alvarás Eletrônicos 

referente às requisições de pequeno valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131310 Nr: 3828-22.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LEAO FERREIRA, NILTON RODRIGUES DA 

SILVA, ADÃO SOARES VIEIRA, CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

Daiana Ottonelli Werner - OAB:OAB-MT 14.777-O, ELISABETE 

FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133394 Nr: 5504-05.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSE PASTORA PRIETO ECHEVERRIA FRANCO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 944 de 1523



 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139633 Nr: 10050-06.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOALICE RIBEIRO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 10050-06.2014.811.0037 (Código 139633)

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163620 Nr: 2020-11.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163624 Nr: 2024-48.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAMARIS FROES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAS CARDOSO - 

OAB:5.209-O

 Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163646 Nr: 2046-09.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DA COSTA LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168599 Nr: 4541-26.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDENI GUIMARÃES FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte 

requerida a conceder a parte requerente o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por 

mês, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às parcelas 

em atraso devidas desde a data do requerimento administrativo 

(05/04/2013 – fl. 37), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da citação e correção monetária pelo manual de cálculos do Conselho da 

Justiça Federal.Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida na 

sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações 

já enfrentadas na presente decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação da aposentadoria por 

invalidez, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, no prazo 

de 30 (trinta) dias e comprová-la nos autos no prazo de 60 dias, sob pena 

de pagamento de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 
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caso injustificadamente não cumpra a determinação judicial, como 

determina o artigo 536, §1º, do Código de Processo Civil.Veja-se que o 

benefício tem caráter alimentar sendo que a demora em sua inclusão 

poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da parte 

requerente.Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Honorários advocatícios pelo requerido 

no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, 

não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente, com a implantação do benefício no sistema geral de 

Previdência Social.Decorrido o prazo para recurso voluntário, ao contador 

para se verificar se não trata de caso de reexame 

necessário.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168862 Nr: 4672-98.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS BONIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIC CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:SP/ 374425, JOSE PACCE NETO - OAB:MT 18724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4672-98.2016.811.0037 (Código 168862)

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte requerente não realizou o 

pedido na via administrativa, juntando, tão somente, extrato em que consta 

que o benefício foi cessado em 15/06/2015.

Assim, considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no 

Recurso Extraordinário nº 631240, bem como que o pedido da parte 

requerente ainda não tem negativa pela autarquia ré, SUSPENDO o feito e 

DETERMINO a intimação da parte requerente para que protocole, perante a 

Previdência Social, requerimento administrativo, no prazo de 30 (trinta) 

dias, a contar da intimação, tendo o INSS prazo de 90 (noventa) dias para 

responder a solicitação de pagamento do benefício pretendido, devendo 

ser informado referido protocolo aos autos.

 Decorrido o prazo de 120 (cento) dias, ou aportando aos autos o 

indeferimento administrativo, certifique-se e voltem os autos conclusos 

para deliberações.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169535 Nr: 5031-48.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA D'ARC SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5031-48.2016.811.0037 (Código 169535)

Vistos em correição.

Considerando o decurso do prazo sem a devida manifestação do perito 

judicial nomeado nos autos, revogo a nomeação anteriormente feita e 

nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra, médico, que atende nesta cidade e 

comarca, para a realização de nova perícia.

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.

Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta 

decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como 

da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data 

do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta 

aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização da 

perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do 

Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal.

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados.

Sem prejuízo, intime-se o requerido para que mantenha o pagamento do 

benefício até a sentença.

Concluídas as diligências, retornem os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de janeiro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173895 Nr: 7362-03.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINES BRAGAGNOLO CREMONINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, Ordem de 

Serviço 02/2017, em cumprimento à decisão ulterior, DESIGNO PERÍCIA 

para o dia 05 de FEVEREIRO de 2018, às 16:00. INTIMO as partes, por 

seus advogados, para que compareçam à perícia designada, que 

realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, 

Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65096 Nr: 4917-56.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENIR NERY DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:MAT.1553487

 Processo nº: 4917-56.2009.811.0037 (Código 65096)

Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Ante o teor da manifestação de fls. 180-v, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela parte autora às fls. 179/180.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados às fls. 179/180.

Após, providencie-se o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 946 de 1523



 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111407 Nr: 1808-29.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 

(SUCESSORA DA SUBMARINO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Processo nº: 1808-29.2012.811.0037 (Código 111407)

Vistos em correição.

Ante a petição de fl. 175, intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que entender de direito.

Decorrido in albis, certifique-se e intime-se a parte requerida, 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122668 Nr: 5210-84.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5210-84.2013.811.0037 (Código 122668)

Vistos em correição.

Cumpra-se o despacho anterior, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

Intime-se.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122678 Nr: 5220-31.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, SUYAN MAGALHÃES DE 

LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5220-31.2013.811.0037 (Código 122678)

Vistos em correição.

Ante a petição de fls. 70/75, intime-se a Autarquia Federal para 

manifestar-se acerca o pedido de habilitação de herdeiros, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127123 Nr: 108-47.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PEREIRA DOS SANTOS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128735 Nr: 1624-05.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ALVES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 1624-05.2014.811.0037 (Código 128735)

Vistos.

Considerando a apresentação de orçamento pela empresa prestadora dos 

serviços de home care, visando a adequação do tratamento, intime-se a 

referida empresa para que proceda à modificação do atendimento.

 No mais, intime-se a parte requerente, para dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário, com as cutelas de 

estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de dezembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128781 Nr: 1666-54.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANE BREITEMBACH AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB: MT 12413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 1666-54.2014.811.0037 (Código 128781)

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR 

INALDITA ALTERA PARS em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

- MT, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 115/119, petição de que a obrigação foi adimplida.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 
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objeto desta demanda, conforme petição de fls. 115/119.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925 do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, proceda-se a Sra. Gestora Judiciária aos atos necessários 

para a liberação do valor de R$ 1.214,68 (um mil duzentos e quatorze 

reais e sessenta e oito centavos) depositados nos autos (fls. 118), em 

favor do exequente, atentando-se para as novas determinações contidas 

na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova 

metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130871 Nr: 3464-50.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE ARAÚJO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:14537/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A, 

VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia contábil 

formulado pela parte autora, o qual defiro.

Importante ressaltar que, em se tratando de prova requerida por parte 

beneficiária da justiça gratuita, assevera o artigo 95 do Código de 

Processo Civil:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que 

houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver 

requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício 

ou requerida por ambas as partes.

§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento 

dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

(...)

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e 

realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público 

conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do 

Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o 

valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de 

sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão 

final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido 

condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos 

valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor 

público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o 

responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de 

gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o.

§ 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de recursos do 

fundo de custeio da Defensoria Pública.

Destarte, oficie-se ao ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 

(quinze) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Em caso de inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, 

como perito judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil).

 Com a proposta de honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO 

para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em 

havendo concordância, bem como previsão orçamentária, deverá desde 

logo depositar o valor integral da verba honorária (artigo 95, caput e 

parágrafo único, Código de Processo Civil).

 O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o 

perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil.

 Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, de que terão 

o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo Civil).

 Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a 

realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias.

 Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum 

prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo 

(artigo 477, §1º, Código de Processo Civil).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132508 Nr: 4805-14.2014.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE MARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 333/2017- 

CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente para 

arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133393 Nr: 5503-20.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PATRICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133709 Nr: 5774-29.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARITA SENGER ZAPPONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº 5774-29.2014.811.0037 (Código 133709)

 Vistos em correição.

Consoante dispõe o artigo 509, § 1º, do Código de Processo Civil, quando 

na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito 

promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a 

liquidação desta.

Destarte, desentranhe-se a petição de liquidação (fl. 179), a impugnação 

de fls. 185/219, bem como fls. 220/223 autuando-os em apartado, nos 

moldes normativos, com subsequente conclusão.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para se manifestar quanto à 

impugnação de fls. 185/219, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão da 

ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134522 Nr: 6393-56.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6393-56.2014.811.0037 (Código 134522)

 Requerente: Sara José de Souza

Requerido: Município de Primavera do Leste/MT

Vistos em correição.

Desentranhe-se a petição de fls. 222/226, visto que trata-se de pedido 

idêntico aos autos em apenso (194568) em trâmite nesta Vara.

Sendo assim, nada mais havendo pendente neste feito, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134705 Nr: 6534-75.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIVALDO SOUSA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia contábil 

formulado pela parte autora, o qual defiro.

Importante ressaltar que, em se tratando de prova requerida por parte 

beneficiária da justiça gratuita, assevera o artigo 95 do Código de 

Processo Civil:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que 

houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver 

requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício 

ou requerida por ambas as partes.

§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento 

dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

(...)

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e 

realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público 

conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do 

Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o 

valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de 

sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão 

final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido 

condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos 

valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor 

público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o 

responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de 

gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o.

§ 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de recursos do 

fundo de custeio da Defensoria Pública.

Destarte, oficie-se ao ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 

(quinze) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Em caso de inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, 

como perito judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil).

 Com a proposta de honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO 

para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em 

havendo concordância, bem como previsão orçamentária, deverá desde 

logo depositar o valor integral da verba honorária (artigo 95, caput e 

parágrafo único, Código de Processo Civil).

 O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o 

perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil.

 Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, de que terão 

o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo Civil).

 Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a 

realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias.

 Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum 

prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo 

(artigo 477, §1º, Código de Processo Civil).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135466 Nr: 7156-57.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE OLIVEIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS - 
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OAB:MT/17.581-0, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - 

OAB:MT/17.533-0, EVANDRO SILVA SALVADOR - OAB:OAB-MT 

10.773-A, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A, VALDIR 

SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº 7156-57.2014.811.0037 (Código 135466)

 Vistos em correição.

Consoante dispõe o artigo 509, § 1º, do Código de Processo Civil, quando 

na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito 

promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a 

liquidação desta.

Destarte, desentranhe-se a petição de liquidação (fl. 189), a impugnação 

de fls. 194/220, bem como fls. 221/236 autuando-os em apartado, nos 

moldes normativos, com subsequente conclusão.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para se manifestar quanto à 

impugnação de fls. 185/219, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão da 

ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141811 Nr: 605-27.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIZA PATRICIA BRASIL CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696/O, RENATA 

CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e, via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Feito isento de custas 

em razão do deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária, nos 

termos da Lei nº 1.060/50.Condeno a parte requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19º, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil.Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146867 Nr: 2961-92.2015.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI AMARO GANASCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163270 Nr: 1795-88.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163600 Nr: 2001-05.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDRA SIGNOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHUTZ DE BARROS - 

OAB:, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 15787-O, 

SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163603 Nr: 2004-57.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE CASTANHO GIMENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei 

nº 704 de 20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a 

propositura da ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças 

decorrentes da conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de 

Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pelas partes requerentes, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163623 Nr: 2023-63.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA SOUSA LOPES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei 

nº 704 de 20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a 

propositura da ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças 

decorrentes da conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de 

Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pelas partes requerentes, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164503 Nr: 2442-83.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2442-83.2016.811.0037 (Código 151430)

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por CLAUDEMIR 

ALVES MOREIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos devidamente qualificados nos autos.

À fl. 86, foi informado nos autos o falecimento do requerente e juntada a 

certidão de óbito (fl. 87).

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que foi informado o falecimento do paciente, 

razão pela qual a extinção do processo é medida que se impõe, vez que 

se trata de ação de natureza intransmissível/personalíssima.

Ante o exposto, HOMOLOGO o referido pedido e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e despesas processuais. Sem condenação em honorários 

advocatícios.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

¬

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165397 Nr: 2844-67.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA 

D'AVILA - OAB:14063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2844-67.2016.811.0037 (Código 165397)

Vistos em correição.

Ante a manifestação e juntada de quesitos para realização da perícia de 

fls. 63/67, determino a complementação do laudo.

Destarte, intime-se o Dr. Eduardo de Toledo Barros para que complemente 

o laudo pericial encartado às fls. 46/48, respondendo os quesitos do INSS 

de fl. 67.

Com a juntada do laudo complementar, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 166233 Nr: 3280-26.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAIDES JOSÉ MARCELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3280-26.2016.811.0037 (Código 166233)

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO 

AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por 

ATAÍDES JOSÉ MARCELINO em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, todos qualificados nos autos.

À fl. 98-v, a parte requerida apresentou uma proposta de acordo.

Às fls. 104/105, a parte requerente concordou com a proposta do acordo 

e pugnou pela homologação e a consequente extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.
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Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo ofertado à fl. 98-v e 

aceito às fls. 104/105, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios nos termos 

do acordo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167869 Nr: 4158-48.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIANDRA MADALENA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168755 Nr: 4638-26.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIA APARECIDA FRANCO SANDRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a 

conceder a parte requerente o benefício previdenciário de aposentadoria 

por idade, nos termos do artigo 48, §3º, da Lei nº 8.213/91, no valor de um 

salário mínimo por mês, devidos a partir do requerimento administrativo 

17/05/2016 (fl. 22), ressaltando que os juros moratórios e a correção 

monetária incidentes sobre as parcelas atrasadas devem observar as 

orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela 

Resolução/CJF 134, de 21.12.2010.Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Fixo honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das 

prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal 

de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que 

serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social.Deixo de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no artigo 496, 

§3º, I, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Registre-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 08 de 

janeiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169738 Nr: 5116-34.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO FRANCISCO MARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENNYNK FERNANDO PRATES - 

OAB:MT 20967-O, Renan Pinto - OAB:OAB-MT 19.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo sentença de fls. 134/135 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018. Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170116 Nr: 5283-51.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA DINIZ RAMOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei 

nº 704 de 20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a 

propositura da ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças 

decorrentes da conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de 

Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pelas partes requerentes, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170119 Nr: 5285-21.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA ARAUJO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo 5285-21.2016.811.0037 (Código 170119)

Vistos em correição.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170919 Nr: 5660-22.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR ROMEIRO MORAES, MÁRCIA DIVINA 
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ROMEIRO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5660-22.2016.811.0037 (Código 170919)

Vistos em correição.

Considerando que a parte requerente é incapaz, remetam-se os autos 

para manifestação do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, retornem os autos conclusos para prolação de sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174343 Nr: 7586-38.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORDANA DE SOUSA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, SCHEILLA DE A. MORTOZA N. RODRIGUES - 

OAB:11361/GO, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177231 Nr: 9168-73.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA MARIA OLIBONI RUARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9168-73.2016.811.0037 (Código 177231)

 Vistos em correição.

Ante a manifestação de fl.60, redesigno audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 05/02/2018 às 15:10.

Diante do requerimento de depoimento pessoal, ficam as partes desde já 

intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que se presumirão 

confessados os fatos contra elas alegados, caso não compareçam, ou, 

comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 385, §1º, do 

Código de Processo Civil.

As testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) 

para cada parte.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178353 Nr: 9765-42.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA STRE VELTEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Condeno a 

parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3° do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Registre-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53976 Nr: 1668-34.2008.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 

5.858-A

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

de fls. 15.277/15.278 e 15.282/15.15.287, bem como DOU-LHES 

PROVIMENTO EM PARTE tão somente para sanar o erro material na 

sentença de fls. 15.280/15.281, fazendo constar a tempestividade do 

recurso de 15.277/15.278.No mais, permanecem inalterados os demais 

termos da sentença proferida às fls. 15.280/15.281.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 57106 Nr: 4907-46.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA DOS SANTOS LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS - 

PROC. FEDERAL - OAB:

 Processo nº 4907-46.2008.811.0037 (Código 57106)

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que na procuração outorgada à fl. 21 a parte 

requerente outorgou poderes especiais de receber e dar quitação a sua 

advogada.
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Desse modo, expeçam-se os alvarás judiciais eletrônicos conforme os 

dados bancários indicados à fl. 328, nos termos do artigo 450 da CNGC 

Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte requerente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66490 Nr: 6331-89.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LG ELETRONICS DE SÃO PAULO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

PROCON MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE LEAL SANTOS - 

OAB:47361/RJ, MARCELO RAYES - OAB:SP/141541, TAISE GARCIA 

GALVANI - OAB:233.034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6331-89.2009.811.0037 (Código 66490)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação do Município para que tome ciência da sentença 

proferida às fls.139/142.

Após, certifique-se o trânsito em julgado da sentença retro.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, considerando a criação da 

Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas 

cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos, bem como 

o Ofício Circular nº 333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido 

setor competente para arquivamento e cobrança das custas, dando-se 

baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66872 Nr: 6684-32.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 

(SUCESSORA DA SUBMARINO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:OAB/MT 10133, 

EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - OAB:10212/MT, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, ROSMERI 

VALDUGA - OAB:11550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Processo nº: 6684-32.2009.811.0037 (Código 66872)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte requerida para que fique ciente da 

sentença proferida às fls.297.

Após, certifique-se o trânsito em julgado da sentença retro.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, considerando a criação da 

Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas 

cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos, bem como 

o Ofício Circular nº 333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido 

setor competente para arquivamento e cobrança das custas, dando-se 

baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66958 Nr: 6805-60.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA MASSARI LANDGRAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Processo nº 6805-60.2009.811.0037 (Código 66958)

Vistos em correição.

 Proceda a Secretaria às anotações e alterações necessárias ao cadastro 

da advogada habilitada, conforme fls. 141/142.

No mais, aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório de fl. 

140.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69555 Nr: 1862-63.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVS, KEILA MARI SONTAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN COSER - OAB:5915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1862-63.2010.811.0037 (Código 69555)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte requerida para que fique ciente da 

sentença proferida às fls.110/111.

Após, certifique-se o trânsito em julgado da sentença retro.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, considerando a criação da 

Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas 

cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos, bem como 

o Ofício Circular nº 333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido 

setor competente para arquivamento e cobrança das custas, dando-se 

baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71928 Nr: 4243-44.2010.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA ZANATTA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DA AG. FAZENDÁRIA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, RUBENS MARCELINO DOS SANTOS, AGENTE DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS DA SEC DE ESTADO DE FAZ DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, 

SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado, MONICA 

PAGLIUSO SIQUEIRA DE MESQUITA- PROCURADORA DO ESTADO - 

OAB:SUBPROCURADORA

 Processo nº: 4243-44.2010.811.0037 (Código 71928)

 Vistos em correição.

Considerando a ausência de manifestação das partes após o retorno dos 
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autos da 2ª instância, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102664 Nr: 2009-55.2011.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA ZANATTA - EPP, MARIA 

MADALENA ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE ARRECADADOR CHEFE DA 

AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE P.LESTE - MT, AGENTE DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS DA SEC DE ESTADO DE FAZ DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2009-55.2011.811.0037 (Código 102664)

 Vistos em correição.

Indefiro o petitório retro, visto que o Estado de Mato Grosso já foi 

devidamente intimado (fl. 169-v).

Nada mais havendo pendente, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 105179 Nr: 4171-23.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO FERNANDO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - 

OAB:MT 12196, MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - OAB:12102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4171-23.2011.811.0037 (Código 105179)

Vistos em correição.

Defiro o petitório retro. Para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 03/04/2018 às 14:30.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

As testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) 

para cada parte.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 106385 Nr: 5434-90.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARITÂNIA DE ARAÚJO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 40ª CIRETRAN DO DE PARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - 

OAB:16169-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13920/MT

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo sentença de fls. 75/76 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018. Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114578 Nr: 5066-47.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LAUDELINO SALBEGO DICHETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5066-47.2012.811.0037 (Código 114578)

Vistos em correição.

Às fls. 152/157, a parte executada apresentou impugnação aos cálculos 

trazidos pela parte exequente, apontando o excesso no valor 

apresentado, argumentando que não teria sido elaborado nos termos da 

Lei nº 9.494/97, contudo, o fez de maneira absolutamente genérica.

 Às fls. 176/179, forma juntados os cálculos elaborados pela Contadoria 

do Juízo, sendo que, à fl. 181, a parte exequente manifestou sua 

concordância e, à fls. 181-v, a parte executada reiterou os termos dos 

embargos à execução.

Analisando os autos, observa-se que, ao impugnar o laudo, a parte 

executada apenas alegou que os cálculos foram feitos de modo a onerar 

o ente público e que estavam contrários ao disposto em lei.

Todavia, insta consignar que, ao utilizar-se de impugnação, deve a parte 

impugnante indicar no que consistem os erros e vícios contidos no cálculo.

Assim, por entender que a parte executada não se desincumbiu 

adequadamente do ônus de comprovar o erro/vício nos cálculos, entendo 

que não merece prosperar a impugnação ofertada.

 Diante disso, INDEFIRO o pedido de fls. 152/157, HOMOLOGO o cálculo 

judicial de fls. 176/179.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116324 Nr: 6964-95.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DASINHA NERI RAMOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS-

--PROC. FEDERAL - OAB:1662135

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo.Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Condeno a parte requerente ao 
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pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19º, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117587 Nr: 8265-77.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANFILOFIO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº: 8265-77.2012.811.0037 (Código 117587)

Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente ajuizou AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, visando à entrega de medicamentos, sendo que 

o pedido foi julgado procedente em 18/09/2017 (fls. 116/119).

Todavia, alega que o executado não cumpriu com a obrigação declarada 

nos autos supracitados.

Destarte, expeça-se mandado de intimação, intimando-se o representante 

legal do executado, com prazo de 15 (quinze) dias, para que cumpra a 

sentença proferida nos autos em seus exatos termos, sob pena de 

aplicação de multa diária ou sejam tomadas providências diversas que 

assegurem o resultado almejado, nos termos do artigo 497 do Código de 

Processo Civil.

 Caso a obrigação não seja cumprida, sejam opostos ou não embargos, 

vista à parte exequente e voltem os autos conculsos para deliberações.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118487 Nr: 841-47.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOINIR JOSÉ POSTAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:Proc/geral, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº: 841-47.2013.811.0037 (Código 118487)

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por LOINIR JOSÉ 

POSTAL em face do ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 179, foi informado nos autos o falecimento do requerente e juntada a 

certidão de óbito (fl. 180).

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que foi informado o falecimento do paciente, 

razão pela qual a extinção do processo é medida que se impõe, vez que 

se trata de ação de natureza intransmissível/personalíssima.

Ante o exposto, HOMOLOGO o referido pedido e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e despesas processuais. Sem condenação em honorários 

advocatícios.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

¬

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118965 Nr: 1346-38.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARACELI PAULA MAGNANI, OLGA RASIA THOMAZ, 

LIVIA MARA DELERMELINO ROCINI, JOSIANE KLEIN, MONIA MAIA DE 

LIMA, ELIZANGELA DA SILVA OLIVEIRA RUPOLLO, JUSSARA DA SILVA 

TRAUTMANN CORVETTO, GOLBERY ROCINI DIAS, CRISTYAN CESAR 

DALL AGNOL, CARLA DOS ANJOS PIRES MOREIRA, ROBERTA 

BERNARDELLI, QUEIA LOPES AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121910 Nr: 4434-84.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DOMINGOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, Ordem de 

Serviço 02/2017, em cumprimento à decisão ulterior, DESIGNO PERÍCIA 

para o dia 05 de FEVEREIRO de 2018, às 08:15. INTIMO as partes, por 

seus advogados, para que compareçam à perícia designada, que 

realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, 

Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122698 Nr: 5239-37.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORALICE FERREIRA DA SILVA COVATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5239-37.2013.811.0037 (Código 122698)
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Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, proceda-se a intimação da parte autora para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca impugnação à execução conforme 

fls. 196/210.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122909 Nr: 5451-58.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIRA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5451-58.2013.811.0037 (Código 122909)

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que na procuração outorgada à fl. 17 a parte 

requerente outorgou poderes especiais de receber e dar quitação a seu 

advogado.

Desse modo, expeçam-se os alvarás judiciais eletrônicos conforme os 

dados bancários indicados à fl. 107, nos termos do artigo 450 da CNGC 

Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte requerente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122990 Nr: 5529-52.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 

GESTÃO PLENA, ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO 

DE SAÚDE, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - SECRETARIA DE 

SAÚDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº: 5529-52.2013.811.0037 (Código 122990)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação do Município para que tome ciência da sentença 

proferida às fls.133.

Após, certifique-se o trânsito em julgado da sentença retro.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, considerando a criação da 

Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas 

cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos, bem como 

o Ofício Circular nº 333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido 

setor competente para arquivamento e cobrança das custas, dando-se 

baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125378 Nr: 7949-30.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR FERNANDES PINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Max Farias da Silva - 

OAB:16575, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Processo nº 7949-30.2013.811.0037 (Código 125378)

SENTENÇA

Vistos em correição.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por LINDOMAR 

FERNANDES PINA em face do GESTOR DO SUS, do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 167, a Defensoria Pública pugnou pela extinção do feito por 

abandono, tendo em vista que a parte requerente deixou de fornecer 

informações necessárias ao prosseguimento do feito.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente deixou de promover 

atos e diligências que lhe incumbiam para dar prosseguimento ao feito, por 

mais de 30 (trinta) dias.

Assim sendo, tenho que se configurou o desinteresse na causa, ante a 

demonstração de que a parte requerente deliberadamente deixou de 

promover os atos processuais que lhes incumbiam.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126759 Nr: 9290-91.2013.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINES NEILA PREVEDELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJACKSON DA SILVA 

LOPES - OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:5209-0

 Vistos em correição.

Sobre a petição retro, diga a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126982 Nr: 9515-14.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA SOARES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 957 de 1523



 Processo nº 9515-14.2013.811.0037 (Código 126982)Vistos em 

correição.Compulsando os autos, verifico que às fls. 134/144 consta 

manifestação do executado acerca do cálculo apresentado pelo 

exequente, alegando excesso na execução em face da incidência 

indevida de juros e correção, uma vez que a aplicação de juros deve ser 

de 0,5% sobre o valor da condenação.Desta forma, percebe-se que é 

necessária uma readequação dos cálculos apresentados já que, como 

demonstrado, os juros devem ser aplicados no patamar de 0,5% (por 

cento) por se tratar de Fazenda Pública.Quanto à correção monetária 

aplica-se INPC até 29/06/2009, quando entrou em vigor a Lei nº 11.960/09, 

a partir de então incidirá a modulação estabelecida pelo STF nas ADIs 

4425 e 4357 com aplicação de taxa referencial (TR) até 25/03/2015. Após 

esta data passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E). Sendo assim, remetam-se os autos à Contadoria do 

Juízo, devendo o cálculo ser apresentado no prazo de 15 (quinze) 

dias.Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de janeiro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127003 Nr: 9536-87.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELONI DE LIMA SECHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9536-87.2013.811.0037 (Código 127003)

 Vistos em correição.

Considerando a ausência de manifestação das partes após o retorno dos 

autos da 2ª instância, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127017 Nr: 6-25.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº 6-25.2014.811.0037 (Código 127017)

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que a decisão de fl. 219 não foi devidamente 

cumprida.

Assim, proceda-se ao desentranhamento dos documentos de fls. 221/249, 

autuando-os em apartado, como liquidação de sentença, prosseguindo 

este feito apenas como cumprimento de sentença.

Cumprida a diligência acima, retornem os autos conclusos para 

deliberação acerca da impugnação ofertada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130495 Nr: 3129-31.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOFIA PAULA SILVA, Qualycare Serviços de Saúde e 

Atendimento Domiciliar LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LYGIA MARCIA CORREA DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 19649/O, NELSON GONÇALVES DE SOUZA 

JÚNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:MAT.100100177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº: 3129-31.2014.811.0037 (Código 130495)

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifica-se que a sentença prolatada nos autos foi 

reformada em parte, consignando-se apenas a obrigação de fornecimento 

de um cuidador.

Às fls. 419, o requerido ESTADO DE MATO GROSSO pugnou pela 

revogação das ordens de bloqueio, bem como a intimação da parte autora 

para prestação de contas e devolução dos valores remanescentes.

Contudo, da análise dos autos, extrai-se que não há que se falar em 

prestações de contas pendentes, visto que os bloqueios somente foram 

realizados após a empresa prestadora de serviços apresentar a nota 

fiscal, de maneira que a prestação de contas já ocorreu.

Sem prejuízo, defiro o pedido de devolução do saldo remanescente.

Assim, ante a certidão de fl. 420, proceda-se a Sra. Gestora Judiciária aos 

atos necessários para a liberação do valor bloqueado em favor da parte 

requerida, na conta bancária indicada à fl. 419, atentando-se para as 

novas determinações contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, 

que dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para gerenciar os depósitos judiciais.

 Ciência a Defensoria Pública.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130714 Nr: 3330-23.2014.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEA ADRIANA MORENO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNIC DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERV PÚBLICOS DE P.LESTE-IMPREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - 

OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO ALBERT SCHMIDT - 

OAB:16111, KARINA OLIVEIRA MIRANDA - OAB:8567-B/MT

 Processo nº 3330-23.2014.811.0037 (Código 130714)

SENTENÇA

Vistos em correição.

 Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por LÉA ADRIANA 

MORENO DOS SANTOS, alegando, em síntese, contradição na decisão de 

fls. 150/154, que reformou a sentença de primeiro grau e denegou a 

segurança vindicada.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Inicialmente, verifico que os embargos foram protocolados fora do prazo 

previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, visto que o acordão 

transitou em julgado, conforme certidão de fl. 156, razão pela qual 

necessária é a sua rejeição.

Segundo o que disposto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, “Os 

embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida 

ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e 

não se sujeitam a preparo”. Portanto, em razão de sua intempestividade (fl. 
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156), a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. 

Neste sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O prazo recursal 

é peremptório e sua inobservância tem como consectário lógico o não 

conhecimento do recurso. Logo, nenhum reparo merece a decisão que 

nega seguimento aos embargos de declaração interpostos 

intempestivamente. 2.Recurso desprovido. Encontrado em:77 - 4/12/2014 

Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no(a) Agravo de 

Instrumento AGR2. STM - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBDEC 

1811220117070007 DF 0000181-12.2011.7.07.0007 (STM). Data de 

publicação: 04/12/2014. Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

Intempestividade - Ocorrência - Recurso protocolizado seis dias após o 

prazo peremptório de cinco dias, previsto no art. 536 do CPC, não 

suplantando o juízo de admissibilidade recursal - Embargos de declaração 

não conhecidos. TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 221915920118260000 

SP 0022191-59.2011.8.26.0000 (TJ-SP). Data de publicação: 17/01/2014.

Ademais, apenas a título de esclarecimento, insta consignar que resta 

pacificado o entendimento de que o juiz não precisa analisar todos os 

fundamentos da demanda, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para proferir a decisão.

Nesse diapasão:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os 

embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, 

destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição 

ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese 

em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as 

questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo 

suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do 

CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as 

questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o 

presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, 

com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade 

de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na 

ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo 

resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios 

em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora 

atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no 

art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos 

de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA 

MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DAS HIPÓSTESES PREVISTAS NOS INCISOS 

DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DO 

COLENDO STJ DE QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A 

RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES, 

QUANDO JÁ TENHA ENCONTRADO MOTIVO SUFICIENTE PARA PROFERIR 

A DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos 

de Declaração Nº 70073306649, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 28/06/2017).

Desta feita, ante a ausência dos requisitos necessários ao conhecimento 

do recurso, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES 

PROVIMENTO, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

 Após o trânsito em julgado, nada mais havendo pendente, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131079 Nr: 3634-22.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER FABIANO LEANDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3634-22.2014.811.0037 (Código 131079)Vistos em 

correição.Compulsando os autos, verifico que às fls. 222/239 consta 

manifestação do executado acerca do cálculo apresentado pelo 

exequente, alegando excesso na execução em face da incidência 

indevida de juros e correção, uma vez que a aplicação de juros deve ser 

de 0,5% sobre o valor da condenação.Todavia, as alegações do 

executado encontram respaldo no entendimento majoritário no STJ. Desta 

forma, percebe-se que é necessária uma readequação dos cálculos 

apresentados já que, como demonstrado, os juros devem ser aplicados no 

patamar de 0,5% (por cento) por se tratar de Fazenda Pública.Quanto à 

correção monetária aplica-se INPC até 29/06/2009, quando entrou em vigor 

a Lei nº 11.960/09, a partir de então incidirá a modulação estabelecida pelo 

STF nas ADIs 4425 e 4357 com aplicação de taxa referencial (TR) até 

25/03/2015. Após esta data passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Sendo assim, remetam-se os autos 

à Contadoria do Juízo, devendo o cálculo ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias.Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 08 de janeiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131080 Nr: 3635-07.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE FERRARI NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3635-07.2014.811.0037 (Código 131080)

Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, conforme 

o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que, às fls. 309/313, a parte 

exequente trouxe os cálculos do valor que entende devido, de modo que, 

sendo possível a apuração do valor através de simples cálculo aritmético, 

proceder-se-á, desde logo, ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 509, §2º, do novo códex.

Destarte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão da 

ação para Cumprimento de Sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131708 Nr: 4167-78.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SINARA MENDES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 959 de 1523



COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia contábil 

formulado pelas partes, o qual defiro.Destarte, oficie-se ao ESTADO DE 

MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) dias, indique algum órgão 

público conveniado para realização da perícia.Em caso de inércia do 

ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, como perito judicial a 

empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 07.957.255/001-96, 

com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – sala 408, Edifício 

Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, Cuiabá/MT, telefone: 

(65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para formular proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, §2º, do Código de 

Processo Civil). Com a proposta de honorários, intime-se o ESTADO DE 

MATO GROSSO para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, 

salientando-se que, em havendo concordância, bem como previsão 

orçamentária, deverá desde logo depositar o valor integral da verba 

honorária (artigo 95, caput e parágrafo único, Código de Processo Civil). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, 

de que terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e 

indicação de assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo 

Civil). Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para 

a realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 08 de 

janeiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131981 Nr: 4382-54.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLANA HELADE CALIXTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº: 4382-54.2014.811.0037 (Código 131981)

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito.

Decorrido o prazo sem manifestação, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as baixas necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133400 Nr: 5510-12.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MOREIRA DO CANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº 5510-12.2014.811.0037 (Código 133400)Vistos em 

correição. Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia 

contábil formulado pelas partes, o qual defiro.Destarte, oficie-se ao 

ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) dias, indique 

algum órgão público conveniado para realização da perícia.Em caso de 

inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, como perito 

judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de honorários, 

intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação no prazo de 

05 (cinco) dias, salientando-se que, em havendo concordância, bem como 

previsão orçamentária, deverá desde logo depositar o valor integral da 

verba honorária (artigo 95, caput e parágrafo único, Código de Processo 

Civil). O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo 

o perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, 

de que terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e 

indicação de assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo 

Civil). Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para 

a realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 08 de 

janeiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134188 Nr: 6139-83.2014.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCIOLE ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:9473/MT, JOSÉ ANTÔNIO ARMOA - OAB:OAB/MT 10.372B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6139-83.2014.811.0037 (Código 134188)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte requerida para que fique ciente da 

sentença proferida às fls.97/99.

Após, certifique-se o trânsito em julgado da sentença retro.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, considerando a criação da 

Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas 

cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos, bem como 

o Ofício Circular nº 333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido 

setor competente para arquivamento e cobrança das custas, dando-se 

baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134381 Nr: 6281-87.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA SALTARELI DE ANGELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 
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- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6281-87.2014.811.0037 (Código 134381)

Vistos em correição.

Proceda-se a juntada do AR que se encontra na capa dos autos.

Após, remeta-se os autos ao Tribunal Regional Federal competente, com 

as nossas homenagens de estilo.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134536 Nr: 6406-55.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO JOSÉ PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6406-55.2014.811.0037 (Código 134536)

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que na procuração outorgada à fl. 16 a parte 

requerente outorgou poderes especiais de receber e dar quitação a seu 

advogado.

Desse modo, expeçam-se os alvarás judiciais eletrônicos conforme os 

dados bancários indicados à fl. 151, nos termos do artigo 450 da CNGC 

Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte requerente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135084 Nr: 6854-28.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6854-28.2014.811.0037 (Código 135084)Vistos em 

correição.Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia 

contábil formulado pelas partes, o qual defiro.Destarte, oficie-se ao 

ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) dias, indique 

algum órgão público conveniado para realização da perícia.Em caso de 

inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, como perito 

judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de honorários, 

intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação no prazo de 

05 (cinco) dias, salientando-se que, em havendo concordância, bem como 

previsão orçamentária, deverá desde logo depositar o valor integral da 

verba honorária (artigo 95, caput e parágrafo único, Código de Processo 

Civil). O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo 

o perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, 

de que terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e 

indicação de assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo 

Civil). Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para 

a realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 08 de 

janeiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137502 Nr: 8678-22.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8678-22.2014.811.0037 (Código 137502)

Requerentes: Maria da Silva Oliveira

SENTENÇA

Vistos em correição.

 Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE ajuizada 

por MARIA DA SILVA OLIVEIRA, em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, todos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 45, a parte requerente pugnou pela desistência na ação e a 

extinção do processo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137978 Nr: 9002-12.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THSDS, FRANCISCA MARIA SILVA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA MANOELA DIOZ SENA - 

OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, Ordem de 

Serviço 02/2017, em cumprimento à decisão ulterior, DESIGNO PERÍCIA 

para o dia 05 de FEVEREIRO de 2018, às 08:30. INTIMO as partes, por 

seus advogados, para que compareçam à perícia designada, que 

realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, 

Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138045 Nr: 9045-46.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIENE PEREIRA DE BRITO TOMASONI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139849 Nr: 10170-49.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MATIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, SUYAN MAGALHÃES DE 

LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, Ordem de 

Serviço 02/2017, em cumprimento à decisão ulterior, DESIGNO PERÍCIA 

para o dia 05 de FEVEREIRO de 2018, às 10:15. INTIMO as partes, por 

seus advogados, para que compareçam à perícia designada, que 

realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, 

Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141814 Nr: 608-79.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVANIA MOREIRA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO ALVES DA SILVA - 

OAB:MT 18.241-O

 Processo nº: 908-79.2015.811.0037 (Código 141814)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte requerida para que fique ciente da 

sentença proferida às fls.172/175.

Após, certifique-se o trânsito em julgado da sentença retro.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, considerando a criação da 

Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas 

cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos, bem como 

o Ofício Circular nº 333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido 

setor competente para arquivamento e cobrança das custas, dando-se 

baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144527 Nr: 1825-60.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA ANTONIA NOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES - OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1825-60.2015.811.0037 (Código 144527)

Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para a apresentação das contrarrazões 

recursais e, após, remeta-se os autos ao competente Tribunal Regional 

Federal, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 12 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144644 Nr: 1876-71.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA FRASSÃO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA FRASSÃO DE 

CARVALHO - OAB:, LUCIANA RAMBO - OAB:MT 8645, TATIANE 

FATARELLI RODRIGUES RAMBO - OAB:MT 11.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo sentença de fls. 99/100 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 10 de janeiro de 2018. Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145599 Nr: 2356-49.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILSON SIVIRINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2356-49.2015.811.0037 (Código 145599)

Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente ajuizou AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, visando à realização de consulta com cirurgião 

plástico e posterior cirurgia plástica da face direita, sendo que o pedido foi 

julgado procedente em 28/10/2015 (fls. 57/58).

Todavia, alega que o executado não cumpriu com a obrigação declarada 

nos autos supracitados.

Destarte, expeça-se mandado de intimação, intimando-se o representante 

legal do executado, com prazo de 15 (quinze) dias, para que cumpra a 

sentença proferida nos autos em seus exatos termos, sob pena de 

aplicação de multa diária ou sejam tomadas providências diversas que 

assegurem o resultado almejado, nos termos do artigo 497 do Código de 

Processo Civil.

 Caso a obrigação não seja cumprida, sejam opostos ou não embargos, 

vista à parte exequente e voltem os autos conculsos para deliberações.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146613 Nr: 2820-73.2015.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUFLOSINA DOS SANTOS ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 
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- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149564 Nr: 4163-07.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR PRUDENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo sentença de fls. 149/150 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Proceda-se à renumeração dos 

autos, tendo em visto que a certidão de publicação encartada após a 

sentença não está devidamente numerada.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 10 de janeiro de 2018. Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149770 Nr: 4268-81.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICIO QUINTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4268-81.2015.811.0037 (Código 149770)

Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente ajuizou AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, visando à realização de consulta com 

neurocirurgião/especialista em coluna, sendo que o pedido foi julgado 

procedente em 02/03/2016 (fls. 78/79).

Todavia, alega que o executado não cumpriu com a obrigação declarada 

nos autos supracitados.

Destarte, expeça-se mandado de intimação, intimando-se o representante 

legal do executado, com prazo de 15 (quinze) dias, para que cumpra a 

sentença proferida nos autos em seus exatos termos, sob pena de 

aplicação de multa diária ou sejam tomadas providências diversas que 

assegurem o resultado almejado, nos termos do artigo 497 do Código de 

Processo Civil.

 Caso a obrigação não seja cumprida, sejam opostos ou não embargos, 

vista à parte exequente e voltem os autos conculsos para deliberações.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151953 Nr: 5248-28.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5248-28.2015.811.0037 (Código 151953)

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que a parte autora pugna pela intimação da 

parte requerida para o estabelecimento do benefício, tendo em vista o 

deferimento de tutela antecipada.

Assim, intime-se a parte requerida para que proceda à implantação do 

benefício concedido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de apuração 

de crime de desobediência.

Após, considerando a interposição de recurso, remeta-se os autos ao 

competente Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 12 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 152716 Nr: 5698-68.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERCILIA DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5698-68.2015.811.0037 (Código 152716)

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por PERCILIA DIAS 

DA SILVA alegando, em síntese, contradição na sentença de fls. 134/136, 

vez que reconheceu o pedido de pensão por morte, todavia, fixou o valor 

em um salário mínimo, sendo que já recebe o benefício em valor superior.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, visto 

que padece de erro material a sentença objurgada, já que fixou o valor em 

um salário mínimo, sendo que já recebe o benefício em valor superior, cujo 

cálculo foi feito pela autarquia requerida.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar a contradição na sentença de fls. 

134/136, fazendo constar:

“(...) Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a 

conceder a parte requerente o benefício da PENSÃO POR MORTE, cujo 

valor deverá ser calculado de acordo com os salários de contribuição do 

instituidor, devido a partir do requerimento administrativo feito em 

21/10/2014 (fl. 25). (...)”

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 10 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163305 Nr: 1829-63.2016.811.0037
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉRICA PAULA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei 

nº 704 de 20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a 

propositura da ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças 

decorrentes da conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de 

Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo 

códex.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163429 Nr: 1915-34.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LELIA DE JESUS ABREU MARTINS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1915-34.2016.811.0037 (Código 163429)

Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163439 Nr: 1925-78.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE CRISTINA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163599 Nr: 2000-20.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA SILVA DAMACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 

18.241-O

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163604 Nr: 2005-42.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHARON MARJORIE ALVES DE PAULA LEOCÁDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163637 Nr: 2037-47.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA PIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAS CARDOSO - 

OAB:5.209-O, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 Processo nº: 2037-47.2016.811.0037 (Código 163637)

Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163640 Nr: 2040-02.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLAN JOSÉ DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAS CARDOSO - 

OAB:5.209-O

 Processo nº 2040-02.2016.811.0037 (Código 163640)

Vistos em correição.

 Proceda a Secretaria às anotações e alterações necessárias ao cadastro 

dos advogados habilitados, conforme fls. 135/136.

No mais, certifique-se a Sra. Gestora quanto o decurso de prazo da 

intimação de fl. 133.

Decorrido, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 166513 Nr: 3419-75.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDO FRANCISCO PRETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a 

conceder a parte requerente o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO HÍBRIDA, no valor de 

um salário mínimo mensal, nos termos do artigo 48, §3º, da Lei nº 

8.213/1991, devidos a partir do requerimento administrativo 01/10/2015 (fl. 

90/91), ressaltando que os juros moratórios e a correção monetária 

incidentes sobre as parcelas atrasadas devem observar as orientações 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 

134, de 21.12.2010.Isento de custas e despesas processuais, nos termos 

do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Fixo honorários advocatícios no valor 

de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos 

termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

Previdência Social.Deixo de proceder à remessa necessária dos autos à 

Instância Superior, ante o disposto no artigo 496, §3º, I, do Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Registre-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167860 Nr: 4152-41.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVAN EVANGELISTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, GISLAINE ALVES YAMASHITA - OAB:MT 19.900, RAQUEL 

DREYER - OAB:MT 8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Maria Pagotto - 

OAB:PROCURADORA FED, LIVIA PATRIOTA DE HOLANDA - 

OAB:PROCURADORA FED, MATEUS ALVES ARAÚJO - 

OAB:PROCURADOR FED, WESLEY LAVOISIER DE BARROS 

NASCIMENTO - OAB:PROCURADOR FEDE

 Processo 4152-41.2016.811.0037 (Código 167860)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação do requerente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se acerca da contestação de fls. 99/102.

Após, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168596 Nr: 4538-71.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA NASCIMENTO DA SILVA PALHANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4538-71.2016.811.0037 (Código 168596)

 Vistos.

Considerando que não há nos autos contestação de mérito, dê-se vista a 

parte requerida na forma do artigo 183, §1º, do Código de Processo Civil.

Após, intime-se a autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 

dias, nos termos dos artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil.

Em seguida, tornem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de dezembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170239 Nr: 5337-17.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENER PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, CARLOS LAETE PEREIRA 

DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - 

OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo sentença de fls. 151/152 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 10 de janeiro de 2018. Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170452 Nr: 5454-08.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI GENI GOBBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterados os termos da sentença 

proferida às fls. 100/101.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

10 de janeiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174341 Nr: 7584-68.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO DIVINO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176598 Nr: 8837-91.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISSON DE PAULA AMATE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENNYNK FERNANDO PRATES - 

OAB:MT 20967-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177494 Nr: 9322-91.2016.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIVIDA NUNES MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9322-91.2016.811.0037 (Código 177494)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte requerida para que fique ciente da 

sentença proferida às fls.41/43.

Após, certifique-se o trânsito em julgado da sentença retro.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, considerando a criação da 

Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas 

cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos, bem como 

o Ofício Circular nº 333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido 

setor competente para arquivamento e cobrança das custas, dando-se 

baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 181904 Nr: 11496-73.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MOURA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 11496-73.2016.811.0014 (Código 181904)

Vistos em correição.

Antes de analisar o pedido de bloqueio para pagamento da consulta com 

médico particular, intime-se a parte requerente para justificar a informação 

fornecida à fl. 123 dos autos em apenso, de que já teria passado pela 

consulta, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47771 Nr: 3192-03.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDESIR BARCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE SORENSEN - OAB:MT 

9240, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, SANDRA ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - OAB:2606

 Processo 3192-03.2007.811.0037 (Código 47771)

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por CLAUDESIR 

BARCO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual a parte 

executada informa o pagamento integral do débito e, assim, requer a 

extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, conforme informado às fls. 237/238.
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Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925 do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 11 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 52438 Nr: 523-40.2008.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM LUCIA GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DANTAS PINHEIRO - 

OAB:MAT. 1585287

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, Ordem de 

Serviço 02/2017, em cumprimento à decisão ulterior, DESIGNO PERÍCIA 

para o dia 05 de FEVEREIRO de 2018, às 08:45. INTIMO as partes, por 

seus advogados, para que compareçam à perícia designada, que 

realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, 

Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66371 Nr: 6222-75.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarise Ruviaro Tomazetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6222-75.2009.811.0037 (Código 66371)

Vistos em correição.

Ante o teor da manifestação de fls. 154-v, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela parte exequente às fls. 151/153.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados às fls. 151/153.

Após, providencie-se o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66806 Nr: 6639-28.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS SILVA DOS SANTOS, MARIA DE FÁTIMA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS - 

PROC. FEDERAL - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, Ordem de 

Serviço 02/2017, em cumprimento à decisão ulterior, DESIGNO PERÍCIA 

para o dia 05 de FEVEREIRO de 2018, às 11:30. INTIMO as partes, por 

seus advogados, para que compareçam à perícia designada, que 

realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, 

Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71102 Nr: 3416-33.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MAIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAIA DE ALMEIDA - 

OAB:11949/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3416-33.2010.811.0037 (Código 71102)

Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74077 Nr: 6396-50.2010.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sestílio Segundo Frison

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO GONÇALVES - OAB:8798

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a 

devolver os valores a serem apurados em LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, 

acrescidos de correção monetária e juros, desde o desembolso até a data 

do efetivo ressarcimento.Deixo de condenar o requerido em honorários 

advocatícios, embora o faça com relação às custas e despesas 

processuais. Após o trânsito em julgado certifique-se e remetam-se os 

autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 08 de 

janeiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 103737 Nr: 2668-64.2011.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

PROTENCO CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Processo nº: 2668-64.2011.811.0037 (Código 103737)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte embargante para que, no prazo de 10 

(dez) dias, informe o andamento do processo de código nº 46831, bem 

como para requerer o que entender de direito.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109518 Nr: 8733-75.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONILDE MARIA BORTOLUZZI BURGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Processo nº 8733-75.2011.811.0037 (Código 109518)

Vistos em correição.

Às fls. 84/85, o Município de Primavera do Leste juntou comprovante de 

entrega dos medicamentos à parte requerente, no dia 01/11/2017.

Todavia, à fl. 79, a requerente juntou o comprovante de aquisição dos 

medicamentos no dia 30/10/2017, ante a demora no fornecimento e, à fl. 

87, pugnou pela restituição do valor gasto.

É o necessário.

Fundamento e decido.

Considerando o teor da sentença proferida em favor do requerente, que 

determinou ao requerido que fornecesse o tratamento necessário à sua 

patologia, pelo tempo que for preciso, bem como tendo em vista que o 

requerente já cumpriu o disposto no artigo 11 do Provimento nº 

02/2015/CGJ, trazendo aos autos o comprovante (fl. 79), DETERMINO o 

IMEDIATO BLOQUEIO de R$ 231,52 (duzentos e trinta e um reais e 

cinquenta e dois centavos) em conta bancária do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, através do sistema BACEN-JUD.

Faculto à parte requerente pugnar pela Execução Contra a fazenda 

Pública, no prazo de 10 (dez) dias.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 15 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115575 Nr: 6129-10.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERLIDES PEDROSO DE BRITO CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:MT 20.261-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6129-10.2012.811.0037 (Código 115575)

 Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117632 Nr: 8315-06.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMG TRADING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEGAR STECKER - OAB:DF - 

9.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8315-06.2012.811.0037 (Código 117632)

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerida para querendo, no prazo de 10 (dez) dias, 

contrarrazoar o recurso apresentado às fls. 150/154.

Após, remetam-se os autos ao Tribunal competente.

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 124557 Nr: 7131-78.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA FIRMINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 7131-78.2013.811.0037 (Código 124557)

Vistos em correição.

 Defiro o pedido de fl. 125 para suspender o feito por 30 (trinta) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte requerente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 124577 Nr: 7150-84.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA BERTOLLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo sentença de fl. 149 pelos seus 
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próprios e suficientes fundamentos. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018. Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125697 Nr: 8264-58.2013.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOMAR TRAMPUSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8264-58.2013.811.0037 (Código 125697)

Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para a apresentação das contrarrazões 

recursais e, após, remeta-se os autos ao competente Tribunal Regional 

Federal, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 12 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125969 Nr: 8535-67.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFMD, CASSIANE APARECIDA MENEGASSI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, ordem de serviço 02/2017/GAB, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar acerca 

do laudo pericial, no prazo 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126860 Nr: 9386-09.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº 9386-09.2013.811.0037 (Código 126860)

SENTENÇA

Vistos em correição.

 Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por DIVINA GOMES DA 

SILVA em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - 

MT, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 189, a parte autora foi intimada para complementar a petição inicial, foi 

certificado que o prazo decorreu sem manifestação.

À fl. 193, o requerido manifestou o arquivamento do feito diante da falta de 

interesse da parte autora.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente deixou de promover 

atos e diligências que lhe incumbiam para dar prosseguimento ao feito, 

assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias.

Assim sendo, tenho que se configurou o desinteresse na causa, ante a 

demonstração de que a parte requerente deliberadamente deixou de 

promover os atos processuais que lhes incumbiam, apesar de 

pessoalmente intimada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais, se houverem, pela parte requerente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127106 Nr: 91-11.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINÊS TONET MINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 91-11.2014.811.0037 (Código 127106)

Vistos em correição.

Cumpra-se a decisão anterior.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127113 Nr: 98-03.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEI SALETE BIASUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Processo nº 98-03.2014.811.0037 (Código 127113)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, intimando-se o Estado de 

Mato Grosso quanto à proposta de honorários do perito de fls. 182/184.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Primavera do Leste/MT, 15 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127948 Nr: 892-24.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 892-24.2014.811.0037 (Código 127948)

Vistos em correição.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 
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prazo de 10 (dez) dias.

Atentem-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128126 Nr: 1059-41.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIA MARIA KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:8256

 Processo nº: 1059-41.2014.811.0037 (Código 128126)

Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intime-se o advogado da parte autora, através do DJE, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o contrato de honorários 

entabulado com seu/sua cliente, a fim de viabilizar a correta elaboração do 

ofício requisitório, nos termos do artigo 8º, XIV, e 18 da Resolução 

405/2016-CJF.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129183 Nr: 2031-11.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SIQUEIRA ALVES POLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, SUYAN MAGALHÃES DE 

LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte 

requerida a conceder a parte requerente o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por 

mês, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às parcelas 

em atraso devidas desde a data do requerimento administrativo 

(27/11/2012 – fl. 12), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo manual de cálculos 

do Conselho da Justiça Federal.Tendo em vista que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a 

implantação da aposentadoria por invalidez, nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, no prazo de 30 dias e comprová-la nos autos no 

prazo de 60 dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 

300,00, caso injustificadamente não cumpra a determinação judicial, como 

determina o artigo 536, §1º, do Código de Processo Civil.Veja-se que o 

benefício tem caráter alimentar sendo que a demora em sua inclusão 

poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da parte 

requerente.Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Honorários advocatícios pelo requerido 

no valor de 10% sobre o valor das prestações vencidas, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente, com a implantação do benefício no sistema geral de 

Previdência Social.Decorrido o prazo para recurso voluntário, ao contador 

para se verificar se não trata de caso de reexame 

necessário.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129347 Nr: 2170-60.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANITO ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, ordem de serviço 02/2017/GAB, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar acerca 

do laudo pericial, no prazo 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131077 Nr: 3632-52.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3632-52.2014.811.0037 (Código 131077)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 262/263, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 15 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131158 Nr: 3707-91.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILTON CAVALCANTE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3707-91.2014.811.0037 (Código 131158)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação do Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste-se quanto à proposta de honorários do perito de 

fls. 239/241.

Intimem-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131706 Nr: 4165-11.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADELAR RADIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4165-11.2014.811.0037 (Código 131706)

Vistos em correição.

 Compulsando os autos verifico que existem dois pedidos de liquidação 

visando o cumprimento da mesma sentença, um nestes autos e o outro 

nos autos em apenso.

Assim, intime-se a parte exequente para esclarecer sobre qual pedido 

quer dar prosseguimento.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131885 Nr: 4309-82.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - OAB:MT 14.632, 

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - 

OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, Ordem de 

Serviço 02/2017, em cumprimento à decisão ulterior, DESIGNO PERÍCIA 

para o dia 05 de FEVEREIRO de 2018, às 10:30. INTIMO as partes, por 

seus advogados, para que compareçam à perícia designada, que 

realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, 

Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134384 Nr: 6284-42.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Resplande Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6284-42.2014.811.0037 (Código 134384)

Vistos em correição.

Remetam-se os autos novamente à Contadoria do Juízo, tendo em vista a 

manifestação de fl. 102-v.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134442 Nr: 6328-61.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIRA RODRIGUES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6328-61.2014.811.0037 (Código 134442)

Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135000 Nr: 6782-41.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISLEIA AMADEUS DE SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA MANOELA DIOZ SENA - 

OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, Ordem de 

Serviço 02/2017, em cumprimento à decisão ulterior, DESIGNO PERÍCIA 

para o dia 05 de FEVEREIRO de 2018, às 09:00. INTIMO as partes, por 

seus advogados, para que compareçam à perícia designada, que 

realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, 

Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135089 Nr: 6858-65.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALILA SCHUCH WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6858-65.2014.811.0037 (Código 135089)

Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135415 Nr: 7112-38.2014.811.0037
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE LOMBARDO CASTILHOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia contábil 

formulado pelas partes, o qual defiro.

Importante ressaltar que, em se tratando de prova requerida por parte 

beneficiária da justiça gratuita, assevera o artigo 95 do Código de 

Processo Civil:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que 

houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver 

requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício 

ou requerida por ambas as partes.

§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento 

dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

(...)

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e 

realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público 

conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do 

Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o 

valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de 

sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão 

final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido 

condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos 

valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor 

público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o 

responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de 

gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o.

§ 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de recursos do 

fundo de custeio da Defensoria Pública.

Destarte, oficie-se ao ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 

(quinze) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Em caso de inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, 

como perito judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil).

 Com a proposta de honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO 

para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em 

havendo concordância, bem como previsão orçamentária, deverá desde 

logo depositar o valor integral da verba honorária (artigo 95, caput e 

parágrafo único, Código de Processo Civil).

 O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o 

perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil.

 Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, de que terão 

o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo Civil).

 Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a 

realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias.

 Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum 

prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo 

(artigo 477, §1º, Código de Processo Civil).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135420 Nr: 7117-60.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE FERREIRA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia contábil 

formulado pelas partes, o qual defiro.

Importante ressaltar que, em se tratando de prova requerida por parte 

beneficiária da justiça gratuita, assevera o artigo 95 do Código de 

Processo Civil:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que 

houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver 

requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício 

ou requerida por ambas as partes.

§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento 

dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

(...)

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e 

realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público 

conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do 

Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o 

valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de 

sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão 

final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido 

condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos 

valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor 

público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o 

responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de 

gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o.

§ 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de recursos do 

fundo de custeio da Defensoria Pública.

Destarte, oficie-se ao ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 

(quinze) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Em caso de inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, 

como perito judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil).

 Com a proposta de honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO 

para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em 

havendo concordância, bem como previsão orçamentária, deverá desde 

logo depositar o valor integral da verba honorária (artigo 95, caput e 

parágrafo único, Código de Processo Civil).

 O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o 

perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil.

 Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, de que terão 

o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo Civil).

 Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a 

realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias.

 Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum 

prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo 

(artigo 477, §1º, Código de Processo Civil).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135422 Nr: 7119-30.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSE CARRELO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia contábil 

formulado pelas partes, o qual defiro.

Importante ressaltar que, em se tratando de prova requerida por parte 

beneficiária da justiça gratuita, assevera o artigo 95 do Código de 

Processo Civil:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que 

houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver 

requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício 

ou requerida por ambas as partes.

§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento 

dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

(...)

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e 

realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público 

conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do 

Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o 

valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de 

sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão 

final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido 

condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos 

valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor 

público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o 

responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de 

gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o.

§ 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de recursos do 

fundo de custeio da Defensoria Pública.

Destarte, oficie-se ao ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 

(quinze) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Em caso de inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, 

como perito judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil).

 Com a proposta de honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO 

para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em 

havendo concordância, bem como previsão orçamentária, deverá desde 

logo depositar o valor integral da verba honorária (artigo 95, caput e 

parágrafo único, Código de Processo Civil).

 O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o 

perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil.

 Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, de que terão 

o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo Civil).

 Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a 

realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias.

 Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum 

prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo 

(artigo 477, §1º, Código de Processo Civil).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135667 Nr: 7299-46.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia contábil 

formulado pelas partes, o qual defiro.

Importante ressaltar que, em se tratando de prova requerida por parte 

beneficiária da justiça gratuita, assevera o artigo 95 do Código de 

Processo Civil:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que 

houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver 

requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício 

ou requerida por ambas as partes.

§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento 

dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

(...)

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e 

realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público 

conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do 

Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o 

valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de 

sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão 

final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido 

condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos 

valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor 

público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o 

responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de 

gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o.

§ 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de recursos do 

fundo de custeio da Defensoria Pública.

Destarte, oficie-se ao ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 

(quinze) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.

Em caso de inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, 

como perito judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil).

 Com a proposta de honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO 

para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em 

havendo concordância, bem como previsão orçamentária, deverá desde 

logo depositar o valor integral da verba honorária (artigo 95, caput e 

parágrafo único, Código de Processo Civil).

 O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o 

perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil.

 Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, de que terão 

o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo Civil).

 Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a 

realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias.

 Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum 

prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo 

(artigo 477, §1º, Código de Processo Civil).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136169 Nr: 7708-22.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALCELIO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 7708-22.2014.811.0037 (Código 136169)

Vistos em correição.

 Defiro o pedido de fl. 122 para suspender o feito por 40 (quarenta) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte requerente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136877 Nr: 8198-44.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DIAS CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8198-44.2014.811.0037 (Código 136877)

Vistos em correição.

Cumpra-se o despacho anterior.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137499 Nr: 8675-67.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZÉLIA ROCHA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8675-67.2014.811.0037 (Código 137499)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte requerente, pessoalmente, para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se carta com aviso de recebimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138246 Nr: 9164-07.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE MAZZONETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9164-07.2014.811.0037 (Código 138246)

Vistos em correição.

Proceda-se a juntada do AR que se encontra na capa dos autos.

Após, diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o 

feito à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138276 Nr: 9185-80.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIRIA QUEIROZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9185-80.2014.811.0037 (Código 138276)

Vistos em correição.

Ante o teor da manifestação de fl. 152-v, HOMOLOGO o valor 

apresentado pela exequente às fls. 138/149 (R$ 32.834,16).

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme o valor apresentado pela exequente às fls. 138/149 (R$ 

32.834,16).

Após, providencie o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138592 Nr: 9409-18.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE APARECIDA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139579 Nr: 10016-31.2014.811.0037
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCÍLIA MENEZES DA MATURIDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT, WALDINEY SANTANA CRUZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, Ordem de 

Serviço 02/2017, em cumprimento à decisão ulterior, DESIGNO PERÍCIA 

para o dia 05 de FEVEREIRO de 2018, às 11:15. INTIMO as partes, por 

seus advogados, para que compareçam à perícia designada, que 

realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, 

Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144523 Nr: 1821-23.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA CECILIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, ordem de serviço 02/2017/GAB, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar acerca 

do laudo pericial, no prazo 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147234 Nr: 3139-41.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSMARY REGINATO FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:5209-0

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147465 Nr: 3237-26.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DE OLIVEIRA ROCHA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, Ordem de 

Serviço 02/2017, em cumprimento à decisão ulterior, DESIGNO PERÍCIA 

para o dia 05 de FEVEREIRO de 2018, às 11:00. INTIMO as partes, por 

seus advogados, para que compareçam à perícia designada, que 

realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, 

Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147466 Nr: 3238-11.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON APARECIDO GOMES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3238-11.2015.811.0037 (Código 147466)

Vistos em correição.

Ante o teor da manifestação de fl. 137, HOMOLOGO o valor apresentado 

pela executada às fls. 135/136 (R$ 18.089,13).

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme o valor apresentado pela executada às fls. 135/136 (R$ 

18.089,13).

Após, providencie o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 148839 Nr: 3784-66.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRID ISOLDE MULLER TRAMPUSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3784-66.2015.811.0037 (Código 148839)

Vistos em correição.

Converto o julgamento em diligência e determino a intimação das partes 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o CNIS da parte 

autora.

Após, com ou sem manifestação e de tudo certificado, retornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 157069 Nr: 7680-20.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE MARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERV PÚBLICOS M. DE P LESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944, SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 

18.597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, ordem de serviço 02/2017/GAB, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar acerca 

do laudo pericial, no prazo 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158145 Nr: 8178-19.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTINA SEZANENKO MAILKUT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8178-19.2015.811.0037 (Código 158145)

Vistos em correição.

Ante a manifestação de fl. 146-v, remetam-se os autos à Contadoria do 

Juízo para atualização do cálculo.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158445 Nr: 8335-89.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU SEVERIANO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8335-89.2015.811.0037 (Código 158445)

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C 

PERCEPÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por ELIZEU 

SEVERIANO FERREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 88, a parte requerida apresentou uma proposta de acordo.

Às fls. 94/95, a parte requerente concordou com a proposta do acordo e 

pugnou pela homologação e a consequente extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo ofertado às fls. 88 e 

aceito às fls. 94/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios nos termos 

do acordo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 159796 Nr: 315-75.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEREDO MAMUS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 315-75.2016.811.0037 (Código 159796)

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANO MORAL 

ajuizada por DIEGO XAVIER DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 153-v, a parte requerida apresentou uma proposta de acordo.

Às fls. 159, a parte requerente concordou com a proposta do acordo e 

pugnou pela homologação e a consequente extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo ofertado às fls. 

153-v e aceito às fls. 159, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se 

for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios nos termos 

do acordo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 11 de janeiro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 160672 Nr: 711-52.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEUSA SILVA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVISAL - INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SANTO ANTONIO DO LESTE 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES TESEU BISPO FREIRE 

JÚNIOR - OAB:OAB 20.111-B, RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 10.350

 Processo nº: 711-52.2016.811.0037 (Código 160672)

Requerente: Marileusa Silva Sousa

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social

Vistos em correição.

Nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra, médico, que atende nesta cidade e 

comarca, para a realização de perícia.

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.

Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta 

decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como 

da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data 

do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta 

aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização da 

perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do 

Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal.
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Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para que seja indicada a data da perícia.

Apresentado o laudo, vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 

10 (dez) dias e retornem conclusos para deliberação.

Oficie-se à Agência local do INSS desta comarca, solicitando, no prazo de 

20 (vinte) dias, o envio da decisão respaldada com informações sobre os 

motivos do indeferimento administrativo do benefício pleiteado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161448 Nr: 1018-06.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA LIMA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1018-06.2016.811.0037 (Código 161448)

Vistos em correição.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atentem-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161792 Nr: 1158-40.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMA CAMILO PATRÍCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1158-40.2016.811.0037 (Código 161792)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte requerente, pessoalmente, para informar 

se já esta recebendo o benefício, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Expeça-se carta com aviso de recebimento.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161868 Nr: 1192-15.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS SADI LADVIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1192-15.2016.811.0037 (Código 161868)

Vistos em correição.

Intime-se a empresa prestadora dos serviços de home care para que 

traga aos autos orçamento com a adequação do tratamento fornecido, 

conforme a avaliação de fl. 237.

Após, vista ao Ministério Público e venham conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário, com as cutelas de 

estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163249 Nr: 1782-89.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREICI PAULA BREITEMBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei 

nº 704 de 20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a 

propositura da ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças 

decorrentes da conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de 

Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pelas partes requerentes, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163272 Nr: 1797-58.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA DOS SANTOS FREITAS BUSCARIOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163283 Nr: 1808-87.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei 

nº 704 de 20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a 

propositura da ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças 

decorrentes da conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de 

Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pelas partes requerentes, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163405 Nr: 1891-06.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei 

nº 704 de 20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a 

propositura da ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças 

decorrentes da conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de 

Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pelas partes requerentes, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163409 Nr: 1895-43.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILES MARIA GOIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei 

nº 704 de 20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a 

propositura da ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças 

decorrentes da conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de 

Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pelas partes requerentes, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163427 Nr: 1913-64.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO DE ARAUJO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORÁ - OAB:22342-0, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº: 1913-64.2016.811.0037 (Código 163427)

Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163596 Nr: 1997-65.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA GARZELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei 

nº 704 de 20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a 

propositura da ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças 

decorrentes da conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de 

Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pelas partes requerentes, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 12 de dezembro de 2017.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163601 Nr: 2002-87.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA MICHALSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 

18.241-O

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163606 Nr: 2007-12.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE MATOS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei 

nº 704 de 20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a 

propositura da ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças 

decorrentes da conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de 

Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pelas partes requerentes, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 12 de dezembro de 2017.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163610 Nr: 2011-49.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ADRIANE BARONAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163647 Nr: 2047-91.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL DE ARAÚJO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSIANE CRISTINA BIANCATO - OAB:PR/ 57.280, 

SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei 

nº 704 de 20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a 

propositura da ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças 

decorrentes da conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de 

Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pelas partes requerentes, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163648 Nr: 2048-76.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei 

nº 704 de 20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a 

propositura da ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças 

decorrentes da conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de 

Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pelas partes requerentes, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163650 Nr: 2050-46.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA TOBIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.
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Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163658 Nr: 2058-23.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA HERKERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei 

nº 704 de 20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a 

propositura da ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças 

decorrentes da conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de 

Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pelas partes requerentes, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163818 Nr: 2131-92.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDIR FILIPIN BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei 

nº 704 de 20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a 

propositura da ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças 

decorrentes da conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de 

Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pelas partes requerentes, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163890 Nr: 2168-22.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARELUCE CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº: 2168-22.2016.811.0037 (Código 163890)

Vistos em correição.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164360 Nr: 2388-20.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORDELI RUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSE CADOR - 

OAB:14323, JOÃO SEVERO DE CARVALHO JUNIOR - OAB:PR/ 67969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2388-20.2016.811.0037 (Código 164360)

Vistos em correição.

Certifique-se acerca do cumprimento da carta precatória expedida à fl. 

235 com a finalidade de oitiva de testemunhas.

Após, com a juntada da missiva, certifique-se e concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164505 Nr: 2444-53.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - 

OAB:, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº:2444-53.2016.811.0037 (Código 164505)

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por PAULO ROBERTO 

DE SOUSA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 94, a Defensoria Pública aduziu que, em contato telefônico com o 

requerente, esta apontou que não tinha mais nada a requerer, tendo em 

vista que já realizou o seu tratamento de saúde.

 É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme petição de fl. 94.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.
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Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164860 Nr: 2598-71.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANADABLO CARVALHO HORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2598-71.2016.811.0037 (Código 164860)

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO 

AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por 

ANADABLO CARVALHO HORA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, todos qualificados nos autos.

À fl. 100, a parte requerida apresentou uma proposta de acordo.

Às fls. 107/108, a parte requerente concordou com a proposta do acordo 

e pugnou pela homologação e a consequente extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo ofertado à fl. 100 e 

aceito às fls. 107/108, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios nos termos 

do acordo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165014 Nr: 2676-65.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA PAGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei 

nº 704 de 20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a 

propositura da ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças 

decorrentes da conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de 

Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pelas partes requerentes, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165507 Nr: 2894-93.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR IZIDORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2894-93.2016.811.0037 (Código 165507)

Vistos em correição.

Intime-se a Autarquia Federal para manifestar-se acerca o pedido de 

habilitação de herdeiros, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 166304 Nr: 3320-08.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA PINHEIRO SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, Ordem de 

Serviço 02/2017, em cumprimento à decisão ulterior, DESIGNO PERÍCIA 

para o dia 05 de FEVEREIRO de 2018, às 13:00. INTIMO as partes, por 

seus advogados, para que compareçam à perícia designada, que 

realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, 

Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 166371 Nr: 3346-06.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO IGNÁCIO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944, SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 

18597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, ordem de serviço 02/2017/GAB, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar acerca 

do laudo pericial, no prazo 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168071 Nr: 4264-10.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Luiz Scopel, ROSANI MARIA LONDERO, KATIA 

LILIAN DO NASCIMENTO, SIMONI CARLA RUPPEL VACCARI, JOELMA 

FERNANDES FERREIRA, MARCIA DE FATIMA RIGON MOREIRA, ERCILIA 

MARIA LOPES ROGGIA, MARIA ZENI LUNELLI, NEUSA PIENIZ, MARIA 

SOCORRO RODRIGUES LIMA, CLEIA MARIA TRINDADE DO AMARAL, 

ELIANE DE FÁTIMA LAGUNA DEFENTE, ROSANE MARIA DOS SANTOS, 

ROSANGELA MARIA DOS SANTOS, APARECIDA IDENE PICOLI ANNES, 
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SANDRA REGINA DA SILVA DIAS, IVANE LUCIA PIRES FELÍCIO 

CORVETTO, EDICLEIA DE SOUZA RAMPAZO, EUZA CHAVES DO 

NASCIMENTO, TANIA REGINA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB: MT 10661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168181 Nr: 4324-80.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISIS TRINDADE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, ordem de serviço 02/2017/GAB, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte Autora que foi designada a 

data de 13 de março de 2018, às 15h00, para a realização da audiência de 

instrução na carta precatória n. 5023699-06.2017.4.04.7108 para oitiva da 

testemunha Getulio Lourenço Soares, devendo o advogado da parte 

autora proceder a intimação da testemunha, nos termos do art. 455 do 

CPC, para comparecer ao ato, comprovando a intimação na Carta 

Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168499 Nr: 4485-90.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, ordem de serviço 02/2017/GAB, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar acerca 

do laudo pericial, no prazo 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168588 Nr: 4531-79.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA LUIZA BRESSAN BASEGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4531-79.2016.811.0037 (Código 168588)

Vistos em correição.

Ante a manifestação e juntada de quesitos para realização da perícia de 

fls. 48/51, determino a complementação do laudo.

Destarte, intime-se o Dr. Eduardo de Toledo Barros para que complemente 

o laudo pericial encartado às fls. 39/42, respondendo os quesitos do INSS 

de fl. 50-v/51.

Com a juntada do laudo complementar, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168595 Nr: 4537-86.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4537-86.2016.811.0037 (Código 168595)

Vistos em correição.

Cumpra-se a sentença retro, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 15 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168629 Nr: 4561-17.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleuza Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, Ordem de 

Serviço 02/2017, em cumprimento à decisão ulterior, DESIGNO PERÍCIA 

para o dia 05 de FEVEREIRO de 2018, às 13:45. INTIMO as partes, por 

seus advogados, para que compareçam à perícia designada, que 

realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, 

Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168939 Nr: 4709-28.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ COLOMBELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELE PIRES FERREIRA - 

OAB:MT/ 19918-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, ordem de serviço 02/2017/GAB, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar acerca 

do laudo pericial, no prazo 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170355 Nr: 5407-34.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA DE OLIVEIRA BALBINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, Ordem de 
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Serviço 02/2017, em cumprimento à decisão ulterior, DESIGNO PERÍCIA 

para o dia 05 de FEVEREIRO de 2018, às 10:00. INTIMO as partes, por 

seus advogados, para que compareçam à perícia designada, que 

realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, 

Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170453 Nr: 5455-90.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE RODRIGUES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo sentença de fls. 121/122 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 10 de janeiro de 2018. Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170454 Nr: 5456-75.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU CORTONESI FERREIRA, APARECIDO FERREIRA, 

MARIA CORTONESI FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, ordem de serviço 02/2017/GAB, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar acerca 

do laudo pericial, no prazo 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170456 Nr: 5458-45.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA APARECIDA DE OLIVEIRA, CLEIDIANE 

CRISTINA DE OLIVEIRA KAISER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, Ordem de 

Serviço 02/2017, em cumprimento à decisão ulterior, DESIGNO PERÍCIA 

para o dia 05 de FEVEREIRO de 2018, às 09:45. INTIMO as partes, por 

seus advogados, para que compareçam à perícia designada, que 

realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, 

Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170584 Nr: 5519-03.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELA CERUTTI DALLA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 CERTIFICO que foram efetuadas as devidas anotações no Sistema Apolo 

acerca do retorno destes Autos. Assim nos termos da Legislação vigente 

e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes para se manifestarem no prazo de 05(cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum ou requererem o que 

entenderem de direito, sob pena de baixa e arquivamento automático caso 

nada for requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171257 Nr: 5821-32.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSELIA MODESTO GANASCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei 

nº 704 de 20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a 

propositura da ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças 

decorrentes da conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de 

Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pelas partes requerentes, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171344 Nr: 5861-14.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINO NASCIMENTO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5861-14.2016.811.0037 (Código 171344)

Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo para 

apresentação de resposta do ofício de fl. 80, bem como certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença retro.

Decorrido, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 173893 Nr: 7360-33.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MESSIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, ordem de serviço 02/2017/GAB, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar acerca 

do laudo pericial, no prazo 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174029 Nr: 7434-87.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOQUEBEDE VIEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, ordem de serviço 02/2017/GAB, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar acerca 

do laudo pericial, no prazo 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177127 Nr: 9101-11.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELSON ALCENO GROHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELY SOARES ZAFALON - 

OAB:MT/ 20.701-0, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT, 

PRISCILA SILVA DOS SANTOS - OAB:MT 22225/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, ordem de serviço 02/2017/GAB, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar acerca 

do laudo pericial, no prazo 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177468 Nr: 9313-32.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULRICH SIGMAR WALDOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, ordem de serviço 02/2017/GAB, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar acerca 

do laudo pericial, no prazo 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177469 Nr: 9314-17.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOROTEA SINIAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, ordem de serviço 02/2017/GAB, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar acerca 

do laudo pericial, no prazo 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177510 Nr: 9334-08.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR AZAMBUJA TERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIC CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:SP/ 374425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, ordem de serviço 02/2017/GAB, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar acerca 

do laudo pericial, no prazo 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178091 Nr: 9639-89.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA JORDÃO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:MT 9724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9639-89.2016.811.0037 (Código 178091)

Requerente: Francisca Jordão Rodrigues

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social

Vistos em correição.

Nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra, médico, que atende nesta cidade e 

comarca, para a realização de perícia.

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.

Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta 

decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como 

da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data 

do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta 

aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização da 

perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do 

Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal.

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para que seja indicada a data da perícia.

Apresentado o laudo, vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 

10 (dez) dias e retornem conclusos para deliberação.

Oficie-se à Agência local do INSS desta comarca, solicitando, no prazo de 

20 (vinte) dias, o envio da decisão respaldada com informações sobre os 

motivos do indeferimento administrativo do benefício pleiteado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.
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Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178190 Nr: 9687-48.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS TALGATTI MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, Ordem de 

Serviço 02/2017, em cumprimento à decisão ulterior, DESIGNO PERÍCIA 

para o dia 05 de FEVEREIRO de 2018, às 13:30. INTIMO as partes, por 

seus advogados, para que compareçam à perícia designada, que 

realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, 

Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178358 Nr: 9769-79.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA FERREIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, ordem de serviço 02/2017/GAB, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar acerca 

do laudo pericial, no prazo 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178369 Nr: 9778-41.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON FILGUEIRA SALES - 

OAB:23929/O, JOÉLIO ROSA DE MORAES - OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, Ordem de 

Serviço 02/2017, em cumprimento à decisão ulterior, DESIGNO PERÍCIA 

para o dia 05 de FEVEREIRO de 2018, às 13:15. INTIMO as partes, por 

seus advogados, para que compareçam à perícia designada, que 

realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, 

Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178759 Nr: 9979-33.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA DIAS CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PACCE NETO - OAB:MT 

18724, SIMONE STÉPHANE HERANE ROHDEN PACCE - OAB:MT 19.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, ordem de serviço 02/2017/GAB, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar acerca 

do laudo pericial, no prazo 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178787 Nr: 9997-54.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DE SOUZA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, Ordem de 

Serviço 02/2017, em cumprimento à decisão ulterior, DESIGNO PERÍCIA 

para o dia 05 de FEVEREIRO de 2018, às 08:00. INTIMO as partes, por 

seus advogados, para que compareçam à perícia designada, que 

realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, 

Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178789 Nr: 9999-24.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, ordem de serviço 02/2017/GAB, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar acerca 

do laudo pericial, no prazo 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178881 Nr: 10056-42.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR OZÓRIO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA BORGES REIS - OAB:MT 

20248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, Ordem de 

Serviço 02/2017, em cumprimento à decisão ulterior, DESIGNO PERÍCIA 

para o dia 05 de FEVEREIRO de 2018, às 09:15. INTIMO as partes, por 

seus advogados, para que compareçam à perícia designada, que 

realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, 

Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 179069 Nr: 10172-48.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR BLASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, ordem de serviço 02/2017/GAB, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar acerca 

do laudo pericial, no prazo 15 (quinze) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 179074 Nr: 10177-70.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 10177-70.2016.811.0037 (Código 179074)

Vistos em correição.

Considerando a petição de fls. 48/50, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra, 

médico, que atende nesta cidade e comarca, para a realização de perícia.

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.

Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta 

decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como 

da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data 

do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta 

aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização da 

perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do 

Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal.

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para que seja indicada a data da perícia.

Apresentado o laudo, vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 

10 (dez) dias e retornem conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 199520 Nr: 8297-09.2017.811.0037

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO CAMPOS FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laisa de Freitas da Silva 

Oliveira - OAB:OAB-MT 18.588-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8297-09.2017.811.0037 (Código 199520)

Vistos em correição.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, para manifestação quanto ao pedido.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005518-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERREIRA DA COSTA NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1005518-64.2017.8.11.0037 REQUERENTE: SEBASTIANA 

FERREIRA DA COSTA NOVAES REQUERIDO: OI S/A Vistos, Trata-se da 

ação de obrigação de fazer c/c danos morais c/c pedido de tutela 

antecipada. Requer a Reclamante a imposição de multa à Reclamada em 

virtude do não cumprimento da decisão liminar concedida para fins de 

ativar a linha telefônica e a internet, com velocidade de 15Mb. Assim, 

considerando que a parte reclamada, apesar de devidamente intimada, por 

meio de AR(id. n°11213719) descumpriu a medida liminar deferida nos 

autos, fixo multa no valor de R$1.000,00 (Um mil reais) por dia de atraso 

no cumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo 

da multa única de R$ 1.000,00 (mil reais) já consolidada pelo 

descumprimento da tutela. A multa diária será devida a partir do dia 

seguinte à intimação da reclamada, da presente decisão. Deve a parte ser 

intimada para providenciar no prazo de 48(quarenta e oito) horas a 

instalação da linha telefônica e também a internet de 15Mb. A INTIMAÇÃO 

DA PARTE PARA INCIDIR A MULTA DEVE SER PESSOAL, e não na pessoa 

do advogado. Intime-se. Primavera do Leste/MT, 09 de janeiro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006066-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS JOSE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO)

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1006066-89.2017.8.11.0037 REQUERENTE: LEONIDAS JOSE DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Ante o extrato da negativação do Serasa (id. 

n°11347674) e considerando que até o momento não houve o retorno da 

AR sobre o real cumprimento da tutela deferida nos autos (id. 

n°11150486), DETERMINO que exclua imediatamente o nome da parte 

reclamante Leonidas Jose do Nascimento, portador do 

CPF:204.565.062-68, sob o contrato de n°0007035850201709, no valor de 

R$3.117.88(três mil, cento e dezessete reais e oitenta e oito centavos) do 

cadastro de inadimplentes do SCP/SERASA e demais órgãos de proteção 

ao crédito, devendo ser requisitada a providência diretamente aos órgãos 

de restrição ao crédito respectivos. Serve a presente de carta 

mandado/oficio, para fins de exclusão da restrição diretamente pelos 

órgãos de restrição ao crédito. Primavera do Leste/MT, 16 de janeiro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005969-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1005969-89.2017.8.11.0037 REQUERENTE: CARLOS VICTOR 

ALVES TRAMPUSCH REQUERIDO: ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO 

LTDA., B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos, Trata-se da ação de obrigação 
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de fazer c/c danos morais c/c pedido de tutela antecipada. Requer a parte 

Reclamante a imposição de multa solidária às Reclamadas em virtude do 

não cumprimento da decisão liminar concedida nos autos(id. nº11102128), 

para fins de substituição do aparelho defeituoso marca/modelo 

ASUS-ZENFONE 2 LASER 32GB 6-PRATA por outro da mesma marca e 

modelo ou o fornecimento de outro aparelho de configuração e preço 

equivalente ou melhor. Assim, considerando que as partes reclamadas, 

apesar de devidamente intimadas, por meio de ARs(id. n°11343044, id. 

n°11343046) descumpriram a medida liminar deferida nos autos, fixo nova 

multa multa no valor ÚNICO de R$1.000,00 (Um mil reais), sem prejuízo da 

multa fixada na decisão anterior, já consolidada pelo descumprimento da 

tutela. A multa ora fixada será devida a partir do dia seguinte à intimação 

das reclamada, da presente decisão. Deve a parte reclamada providenciar 

no prazo de 10(dez) dias a substituição do aparelho defeituoso, qual seja, 

ASUS –ZENFONE 2 LASER 32GB 6-PRATA por outro da mesma marca e 

modelo ou o fornecimento de outro aparelho de configuração e preço 

equivalente ou melhor. Intime-se. cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 16 de 

janeiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006129-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LUIZ BARCHET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET OAB - MT0014632A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1006129-17.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ADRIANO LUIZ 

BARCHET REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência de 

débito com pedido de tutela antecipada. Requer a Reclamante a imposição 

de multa à Reclamada em virtude do não cumprimento de alguns requisitos 

da decisão liminarmente concedida, para fins de se abster na inclusão dos 

dados do autor nos cadastros de proteção ao crédito e também 

suspender a cobrança no valor de R$35.896,26 (trinta e cinco mil, 

oitocentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos) e 

consequentemente as parcelas no valor de R$5.982,72(cinco mil, 

novecentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos). Assim, 

considerando que a parte reclamada, apesar de devidamente 

citada/intimada, conforme certidão do oficial de justiça(id. n°11205877) 

descumpriu a medida liminar deferida nos autos, fixo multa única no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da multa já consolidada pelo 

descumprimento da tutela. A multa diária será devida a partir do dia 

seguinte à intimação da reclamada, da presente decisão. Deve a parte ser 

intimada para que se abstenha de cobrar as parcelas no valor de 

R$5.982,72(cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais e setenta e dois 

centavos), com vencimento para os dias 28/12/2017, 28/01/2018, 

28/02/2018, 28/03/2018 e parcela 28/04/2018, e se abstenha de promover 

a inclusão do autor no cadastro de restrição ao crédito. Determino que 

exclua em 48 horas o nome da parte reclamante do cadastro de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA), sob o número do contrato 0007926422201709, 

correspondente ao valor de R$5.982,72(cinco mil, novecentos e oitenta e 

dois reais e setenta e dois centavos), devendo ser requisitada a 

providencia diretamente aos órgãos de restrição ao crédito respectivos. 

Serve a presente de carta mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão 

da restrição diretamente pelos órgão de proteção ao crédito. Intime-se. 

Primavera do Leste/MT, 17 de janeiro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIO FERNANDO LEMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLLA CARDOSO DE LIMA OAB - MT24260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000006-66.2018.8.11.0037 REQUERENTE: PATRICIO 

FERNANDO LEMES DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se 

da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais e pedido de Tutela Provisória de urgência. Requer a parte autora 

liminarmente a exclusão de seu nome, das listas de proteção ao crédito. 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

23/04/2018, às 15h40min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente de 

carta/mandado de citação e intimação. Intimo a parte autora na pessoa de 

seu advogado (a) para a audiência de conciliação, nos termos do art. 334, 

§ 3ª, do NCPC. No que diz respeito ao pedido de antecipação da tutela, 

verifico que foi juntado comprovante da negativação (id. n°11270583) e 

demais documentos essenciais para a propositura desta ação. Contudo, 

analisando detidamente os documentos disponíveis aos autos, não 

vislumbro a possibilidade de deferimento do pedido de antecipação de 

tutela, sendo necessária a instrução processual para análise da 

pretensão deduzida na exordial. Nos termos do artigo 300 do NCPC, ante a 

carência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo da 

demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 10 de janeiro de 2.018. Eviner Valério 

Juiz De Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000151-25.2018.8.11.0037 REQUERENTE: LUCIANA PEREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c.c indenização por dano moral e pedido de antecipação de tutela. 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

15/05/2018, às 13h20min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Intimo a parte autora na pessoa de 

seu advogado (a) para a audiência de conciliação, nos termos do art. 334, 

§ 3ª, do NCPC. Alega na exordial que a requerente foi informada no dia 

07/11/2017 por uma carta da empresa requerida motivada por um suporto 

débito entre os meses de maio de 2017 à julho, que corresponde ao valor 

de R$2.517,41(dois mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta e um 

centavos). Aduz ainda que o débito em comento se caracteriza pelo 

suposto problema ocorrido na unidade fornecedora de energia. Afirma 

ainda que reside no imóvel desde março de 2017 e que as únicas pessoas 

responsáveis em manusear a respectiva unidade fornecedora de energia 

são os agentes da Energisa. No dia 14/11/2017, protocolou um recurso 
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administrativo junto à empresa requerida tendo sua análise indeferida, pelo 

motivo de ter-se beneficiada pelo período trimestral, sendo que as faturas 

serão mantidas, cabendo assim o parcelamento da dívida. Requer a parte 

autora o deferimento da tutela para que a reclamada se abstenha de 

proceder à suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora n° 6/685376-6. É relato. Decido Questiona a reclamante a 

cobrança por recuperação de consumo dos meses de abril, maio e 

junho/2017, em que o medidor da unidade consumidora estava 

danificado/destruído, conforme apurado no Demonstrativo de Cálculo de 

Recuperação de Consumo/Termo de Ocorrência nº 553037, juntado aos 

autos. Analisando os documentos apresentados, verifico que o autor 

juntou os seguintes documentos: Notificação da Energisa (id. 

n°11302622); faturas cobradas (id. n°11302653; id. n°11302669); contrato 

de locação (id. n°11302617); recurso administrativo(id. n°11302721, id. 

n°1130735), análise do recurso(id. n°11302743). Pelo histórico de 

consumo apresentado no demonstrativo juntado, os meses referidos 

constou CONSUMO ZERO, o que leva à probabilidade de existência de 

valores a recuperar em favor da reclamada. Contudo, essa questão 

deverá ser apreciada com o devido cuidado por ocasião da sentença final, 

mesmo porque deve a reclamada comprovar a correção do procedimento 

de apuração da consumo recuperado, e a oportunidade de 

acompanhamento pela consumidora e de ampla defesa. Para efeito de 

tutela de urgência, o que importa é que, por se tratar de suposto débito 

pretérito, a eventual suspensão do fornecimento do serviço caracteriza 

prática abusiva, conforme já amplamente repisado na jurisprudência, 

inclusive mencionada na petição inicial. Neste aspecto, o direito socorre a 

reclamante, já que a reclamada deve usar de meios próprios de cobrança, 

reservando-se o ato gravosso da suspensão para inadimplemento de 

débitos atuais. A reclamada emitiu faturas de parcelamento do valor 

apurado em recuperação de consumo com vencimentos em 28.11.2017 a 

28.04.2018 (não há elementos para aferir que a consumidora tenha 

aderido a esse parcelamento). Essas faturas, se inadimplidas, não 

autorizam o corte da energia, por se referirem a supostos débitos 

pretéritos, tanto mais agora, em que a reclamante discute judicialmente a 

higidez dessas cobranças. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência e 

determino que a reclamada se abstenha de efetuar o corte da energia 

elétrica na unidade consumidora da autora (UC 6/685376-6), pela 

cobrança da fatura no valor de R$ 2.517,41 (dois mil, quinhentos e 

dezessete reais e quarenta e um centavos), sob pena de multa que fixo 

em R$ 1.000,00 (mil) reais por dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil) 

reais. Serve uma via da presente como carta/mandado de citação e 

intimação, bem como a finalidade de compelir a reclamada ao cumprimento. 

Cite-se e intime-se. Primavera do Leste-MT, 16 de janeiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVALTO CAMPOS DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000365-16.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ENIVALTO CAMPOS 

DE MORAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Trata-se da ação de obrigação de fazer c/c 

inexigibilidade de débito e pedido de tutela antecipada. Cite-se e intime-se 

para a audiência de conciliação designada para o dia 09/04/2018, às 

09h40min ficando a parte ciente de que o não comparecimento implicará 

em revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na petição 

inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da 

audiência de conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de 

revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na petição 

inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, será 

contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Intimo a parte autora na pessoa de 

seu advogado (a) para a audiência de conciliação, nos termos do art. 334, 

§ 3ª, do NCPC. Afirma na exordial que no dia 07/07/2017, técnicos da 

energisa trocaram de seu estabelecimento a unidade de fornecimento de 

energia, alegando possível defeito. Contudo, após a troca da unidade 

consumidora, o valor da fatura reduziu ainda mais do que era consumido 

nos meses anteriores, visto que declara ser de origem humilde e que não 

possui muitos eletrodomésticos e sua residência. Acontece que no dia 

07/07/2017, recebeu uma carta juntamente com uma fatura no valor de 

R$4.564,47(quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e 

sete centavos), com vencimento para 30/11/2017, da empresa requerida, 

informando que constataram uma anormalidade que provocou o 

faturamento inferior dos meses anteriores. Aduz ainda que pela falta de 

pagamento da referida fatura, teve seu fornecimento de energia 

interrompido nesta data de 18/01/2018. É relato. Decido. No que diz 

respeito ao pedido de antecipação da tutela, liminarmente, o fato de que 

sua energia foi cortada, a princípio, ilegalmente, o deferimento da tutela e o 

restabelecimento da energia, é medida que se impõe. Isto porque, em se 

tratando de recuperação de consumo, agora sob o crivo da discussão 

judicial, redunda em dizer que se trata de cobranças pretéritas, e 

discutíveis, o que inviabiliza o corte no fornecimento ou mesmo a 

negativação como forma de coagir ao pagamento, visto que as contas 

atuais estão devidamente quitadas e existe meio próprio para o 

recebimento do pretenso crédito, do qual tem que se valer a reclamada, 

sob pena de correr o risco de incorrer em prática abusiva. Analisando os 

documentos apresentados, verifico que a parte autora juntou os seguintes 

documentos: reclamação protocolada no procon (id. n°11396293), 

declaração de imposto de renda(id. n°11396327), carta da energisa 

juntamente com a fatura em aberto (id. n°11396480), faturas decorrente 

dos meses anteriores (id. n°11396564), e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação, demonstrando a probabilidade 

do direito, bem como o perigo de dano, visto que se trata de serviço 

essencial. Portanto, presente a probabilidade do direito da parte 

reclamante, bem como o perigo de dano, visto que se trata de serviço 

essencial. Posto isso, defiro a tutela de urgência e determino à requerida, 

que no prazo máximo de 04 (quatro) horas, restabeleça o fornecimento de 

energia elétrica da requerente Enivaldo Campos de Moraes, unidade 

consumidora 6/1988858-5, com endereço na rua Liberdade, n°199, Bairro 

Jardim Luciana, bem como se abstenha de efetuar o corte da energia 

elétrica na unidade consumidora da autora pela cobrança da fatura no 

valor de R$ 4.564,47 (quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e 

quarenta e sete centavos), sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) por dia, até o limite de R$ 10.000,00 (...). Serve uma via da presente 

como ofício e mandado, com o fim de compelir a reclamada ao 

cumprimento, que deve ser cumprido no plantão, em qualquer dia e 

horário. Proceda a Secretaria a intimação da liminar no endereço da 

reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

na cidade de Primavera do Leste-MT. Cumpra-se no PLANTÃO 

JUDICIÁRIO. Primavera do Leste-MT, 18 de janeiro de 2.017. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012128-60.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012128-60.2016.8.11.0037 

Promovente: JOAO OLIVEIRA DE LIMA Promovido: GOL LINHAS AÉREAS 

INTELIGENTES S.A. Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório 

a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por JOAO 

OLIVEIRA DE LIMA em face de GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação tempestiva. A 

audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 
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em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Preliminar: INCORPORAÇÃO DA EMPRESA GOL 

TRANSPORTES AÉREOS S/A- NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO POLO 

PASSIVO A empresa requerida alega que a GOL Linhas Aéreas 

Inteligentes S/A é apenas a holding controladora da VRG Linhas Aéreas 

S/A, não possuindo sequer funcionários. Assim, requer seja retificado o 

polo passivo da relação processual para que conste a VRG LINHAS 

AÉREAS S/A (VRG) no polo passivo desta demanda, pela ocorrência da 

sucessão. Analisando os documentos acostados entendo necessária a 

retificação do polo passivo. Assim, ACOLHO a preliminar. Passo à análise 

do mérito. O autor alega que ele e sua esposa compraram passagens 

aéreas com destino à cidade de Stuttgart na Alemanha. O trecho de ida de 

Cuiabá até Guarulhos seria realizado pela requerida, com saída às 

15h40min, e chegada às 18h45min do dia 08 de julho de 2015, reserva de 

nº 72SY9J. Aduz que referido voo atrasou, sem qualquer justificativa, o 

que fez com que perdessem o voo de conexão em Guarulhos e a reserva 

do hotel. A parte requerida por sua vez, alega que em razão da alteração 

da malha aérea, o voo contratado sofreu um pequeno atraso, no entanto, 

não há que se falar em falta de assistência ou danos morais, pois foi 

providenciado o embarque de todos os passageiros tão logo possível, sem 

maiores problemas e sem qualquer custo adicional. Esclarece que a 

alteração no voo, longe de derivar de qualquer conduta desidiosa ou 

irregular, teve como única e exclusiva causa a ocorrência de excessivo 

índice de tráfego na malha aeroviária na mencionada data. Analisando-se 

os autos, entendo que o pleito do autor merece acolhimento, eis que 

comprovado que o atraso no Voo de responsabilidade da requerida sofreu 

atraso e fez com que o autor e sua esposa perdessem o Voo de conexão, 

bem como perdessem a reserva realizada no hotel da cidade do seu 

destino final, ao passo que a requerida não logrou êxito em comprovar que 

o atraso do voo se deu por motivos de força maior, alheios a sua vontade. 

A Lei 7565 de 19 de dezembro de 1986, denominado Código Brasileiro de 

Aeronáutica, aduz que a empresa aérea só não é responsável em caso 

de atraso por força maior. Vejamos o artigo 256: “Art. 256 – O 

transportador responde pelo dano decorrente: II – de atraso do transporte 

aéreo contratado. §1º - O transportador não será responsável: b) no caso 

do item II, se ocorrer motivo de força maior, ou comprovada determinação 

da autoridade aeronáutica, que será responsabilizada.” No presente caso, 

a ré não comprovou que houve motivo de força maior, lançando apenas 

argumentos para tentar eximir sua responsabilidade. Portanto, levando em 

consideração que o atraso no voo causou grandes transtornos ao 

requerente, além de acarretar na perda do voo de conexão e reserva de 

hotel, deve ser indenizado pelos danos sofridos. Vejamos: “CÍVEL. 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO. PERDA DE 

CONEXÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

QUE NÃO SE MOSTRA IRRISÓRIO NEM EXORBITANTE. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. A recorrente não logrou êxito em comprovar que o atraso do 

voo decorreu de inesperada necessidade de manutenção na aeronave, ou 

seja, caso fortuito ou força maior, de modo que deve ser responsabilizado 

pelos danos causados ao consumidor, em razão do atraso do voo. 2. 

Como consequência do atraso do voo, o recorrido perdeu outro voo de 

conexão, bem como passagem de transporte terrestre, de modo que o 

dano moral restou configurado e deve ser indenizado. 3. Com relação ao 

valor da indenização por dano moral, como não existe um critério objetivo 

para expressar economicamente o dano moral experimentado pelo lesado, 

mas compreendendo que deve ser pautado por um valor razoável que, 

concomitantemente, não seja ínfimo e nem exorbitante, somente deve ser 

modificada a indenização fixada pelo Juiz da causa, se o valor arbitrado 

for manifestamente irrisório ou exorbitante, de modo a implicar 

enriquecimento sem causa e vulnerar os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não ocorre no presente caso. Os argumentos 

expostos nas razões recursais não se mostraram suficientemente 

robustos a ponto de ilidir o posicionamento adotado pelo Juiz da causa, 

que, por estar mais próximo das partes e dos fatos, pode avaliar 

adequadamente as condições que interferem na fixação da indenização, 

de modo que o valor fixado na sentença deve ser mantido. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. , esta Turma Recursal resolve, por 

unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, 

nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âª Turma Recursal em Regime de 

Exceção - Decreto Judiciário nÂº 103- DM - 0007678-40.2013.8.16.0018/0 

- Maringá - Rel.: GIANI MARIA MORESCHI - - J. 29.09.2015)”. Assim, com 

respeito à reparação moral, entendo pela procedência. No que se refere 

ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam 

que para seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração 

principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas não 

isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a 

situação econômica do ofendido, a gravidade do dano moral, o grau da 

culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso 

concreto, tomando como parâmetro os critérios acima referidos, afixação 

do quantum indenizatório em R$8.000,00 é suficiente para reparar, nos 

limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Em razão do 

exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL e: a) Condeno a reclamada ao pagamento de R$8.000,00 

(oito mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser 

corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de 

juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença. Sem 

ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 18 de dezembro de 2017. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 18.12.2017 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011164-43.2011.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DI FILIPO (REQUERIDO)

EDINA SOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011164-43.2011.8.11.0037 REQUERENTE: CRISTIANE PEREIRA 

BUENO REQUERIDO: EDINA SOTO, PAULO DI FILIPO Vistos. HOMOLOGO, 

para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado 

entre Cristiane Pereira Bueno e Edina Soto, Paulo Roberto Di Filippo, 

noticiado nos autos(id. n°11121335). Em consequência, julgo extinto o 

presente processo executivo em conformidade com o art. 487, III, alínea 

“b”, do CPC/2015. Proceda-se a liberação do alvará referente aos valores 

bloqueados na importância de R$543,57 (quinhentos e quarenta e três 

reais e cinquenta e sete centavos) e o valor de R$4.942,67(quatro mil, 

novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos) até zerar 

a conta, cujos dados necessários para expedição do alvará encontram-se 

nos autos (id. n°11121335). O valor remanescente correspondente à 

R$5.550,00(cinco mil, quinhentos e cinquenta reais) será adimplida em 

15(quinze) parcelas no valor de R$370,00(trezentos e setenta reais), 

depositado na conta corrente da requerente. Findo a parcela pactuada do 

parágrafo anterior, proceda-se a liberação/baixa da penhora recaída no 

veículo camioneta LIFAN X60, 1.8L, TALENT (importada), modelo 

2015/2016, cor prata, placa QBS8893, RENAVAM 1087888783, de 

propriedade da primeira requerida Edna Soto. Excepcionalmente, 

determino, após a liberação dos alvarás, seja o presente feito suspenso 

até o prazo final de pagamento das parcelas, devendo a parte interessada 

se manifestar em cinco dias após a data prevista para o último pagamento, 

PARA FINS DE BAIXA DO GRAVAME DO VEÍCULO, sob pena de 

arquivamento sem a providência. Publicado e registrado no Sistema PJE. 

Primavera do Leste – MT, 19 de dezembro de 2017. Eviner Valério Juiz de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005064-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA REGINA MESSIAS DA FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005064-84.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ANDRE IUDY MIAKI 

SCHULA - EPP REQUERIDO: LARISSA REGINA MESSIAS DA FONSECA 

Vistos. HOMOLOGO, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre Andre Iudy Miaki Schula – EPP e Larissa 

Regina Messias da Fonseca, noticiado nos autos(id. n°11202099). Em 

consequência, julgo extinto o presente processo em conformidade com o 

art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Publicado e registrado no Sistema PJE. 

Proceda-se com o encerramento dos autos no Sistema PJE. Primavera do 

Leste – MT, 19 de dezembro de 2017. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005045-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR OLIVEIRA PENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Após regular tramitação 

processual, as partes, na audiência de conciliação realizaram a 

composição amigável frente ao litígio constante dos presentes autos. Não 

há qualquer óbice legal à celebração da transação pactuada para pôr fim 

ao presente litígio (art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação 

ao princípio ou norma de ordem pública, nem a existência de defeito 

insanável, tendo sido preservados os respectivos interesses. Assim, 

considerando que a transação é ato bilateral com que as partes definem a 

solução do conflito que os envolve e que produz efeito imediato entre as 

mesmas, como o caso presente está a revelar, assim, presentes os 

requisitos legais a homologação, extinção e arquivamento do feito é 

medida que se impõe. Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 

e seguintes, do Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que 

surtam e produzam os seus jurídicos e legais efeitos(art. 200 do Código de 

Processo Civil), o acordo entabulado pelas partes nos moldes em que fora 

celebrado, observando que foram preservados os interesses e vontade 

das partes e atendidas as formalidades legais. Tendo em vista que as 

partes acordaram que os valores serão pagos por meio de depósito 

judicial, após a comprovação do depósito EXPEÇA-SE o ALVARÁ para 

levantamento. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do 

Código de Processo Civil. Aguarde-se o cumprimento do acordo e após, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as demais formalidades 

legais. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da 

Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise 

e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 19 de dezembro de 2017. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

19.12.2017 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002580-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIDE BORGES DO NASCIMENTO ABADIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002580-96.2017.8.11.0037. 

Promovente: LUCILEIDE BORGES DO NASCIMENTO ABADIO Promovido: 

VIVO S.A Trata-se de ação conexa com a ação n° 

1002582-66.2017.8.11.0037 e 1002584-36.2017.8.11.0037. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por LUCILEIDE BORGES DO 

NASCIMENTO ABADIO em face de VIVO S.A. Devidamente citado, o 

reclamado apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. A autora alega que a ré incluiu seus dados indevidamente junto ao 

banco de dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto alega 

desconhecer o débito em questão. A empresa ré, por sua vez, aduz que a 

inscrição foi devida, haja vista que a parte autora possui pendências 

referentes às linhas telefônicas (66) 99634-8313 e (66) 99963857, o que 

ensejou a negativação do seu nome. Analisando a questão verifico que a 

requerida comprovou suas alegações trazendo aos autos telas sistêmicas 

e ficha detalhada de utilização das linhas, pelas quais se pode verificar de 

forma detalhada que a requerente utilizou os serviços da reclamada e não 

efetuou o pagamento. Entendo que a utilização de informações do sistema 

da requerida, que atende as exigências da agência reguladora, 

corroborada por evidências dos autos são instrumentos hábeis como 

prova. No presente caso, a requerida juntou aos autos os históricos de 

utilização da linha, bem como o histórico de chamadas, onde demonstram 

a efetiva utilização dos serviços desta. Além disso, juntou aos autos as 

faturas referentes a linha móvel pertencentes a autora, o que comprova 

que esta utilizou os serviços da requerida, entretanto não cumpriu com o 

pagamento. A despeito das inúmeras faturas detalhadas juntadas ao 

processo, a reclamante não trouxe uma impugnação específica, deixando 

transparecer não ter argumentos para rechaçar as provas apresentadas. 

Ademais, considerando a presunção de veracidade das provas, resta 

demonstrado que os serviços foram realmente utilizados. Portanto, o 

conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação 

jurídica entre os demandantes e a regularidade do débito. Além disso, no 

histórico de registro de débitos e inscrições negativas, constam o nome da 

autora em débito com diversas empresas, bem como a existência de 

outras negativações, o que nos faz concluir que a autora não tem zelo 

pelo seu “bom nome”, além de não cumprir com suas obrigações de 

consumidora. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. Vejo 

que a parte autora não agiu com lealdade para com a Justiça e a parte 

contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Em 

razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide e JULGO 

TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO e. a. Condeno a parte autora a pagar as custas 

processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 5% 

(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); b. 

Condeno a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove 
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por cento) sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e danos à 

parte contrária. c. Condeno a requerente ao pagamento do débito no valor 

de R$ 337,99 (trezentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos), 

corrigido monetariamente (INPC/IBGE), contado desde o vencimento e 

acrescido de juros legais de 1% ao mês, a contar desta sentença. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJE. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 19 de 

dezembro de 2017. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 19.12.2017 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004853-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA BISPO PEREIRA VALVERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Após regular tramitação 

processual, as partes, na audiência de conciliação realizaram a 

composição amigável frente ao litígio constante dos presentes autos. Não 

há qualquer óbice legal à celebração da transação pactuada para pôr fim 

ao presente litígio (art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação 

ao princípio ou norma de ordem pública, nem a existência de defeito 

insanável, tendo sido preservados os respectivos interesses. Assim, 

considerando que a transação é ato bilateral com que as partes definem a 

solução do conflito que os envolve e que produz efeito imediato entre as 

mesmas, como o caso presente está a revelar, assim, presentes os 

requisitos legais a homologação, extinção e arquivamento do feito é 

medida que se impõe. Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 

e seguintes, do Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que 

surtam e produzam os seus jurídicos e legais efeitos(art. 200 do Código de 

Processo Civil), o acordo entabulado pelas partes nos moldes em que fora 

celebrado, observando que foram preservados os interesses e vontade 

das partes e atendidas as formalidades legais. Tendo em vista que as 

partes acordaram que os valores serão pagos por meio de depósito 

judicial, após a comprovação do depósito EXPEÇA-SE o ALVARÁ para 

levantamento. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do 

Código de Processo Civil. Aguarde-se o cumprimento do acordo e após, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as demais formalidades 

legais. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da 

Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise 

e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 19 de dezembro de 2017. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

19.12.2017 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000332-94.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA LUCAS DA SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CIFRA S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000332-94.2016.8.11.0037 

Promovente: JOVELINA LUCAS DA SILVA MONTEIRO Promovido: BANCO 

BMG, BANCO BMG SA, BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A e 

BANCO CIFRA S.A. Trata-se de ação conexa com as ações 

1000337-19.2016.8.11.0037 e 1000335-49.2016.8.11.0037. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por JOVELINA LUCAS DA SILVA 

MONTEIRO em face de BANCO BMG, BANCO BMG SA, BCV - BANCO DE 

CREDITO E VAREJO S/A e BANCO CIFRA S.A. Devidamente citado, o 

reclamado apresentou contestação tempestiva. A tentativa conciliatória 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. A autora alega que estão sendo lançados descontos em seu 

benefício previdenciário e buscou informações a respeito, descobrindo 

que foram realizados empréstimos consignados em seu nome e que estão 

sendo descontados em folha, entretanto não foi realizado por ela, bem 

como nunca utilizou os valores emprestados. Alega ainda, que em contato 

com o Banco Réu através do Procon, lhe foi informado que os descontos 

advém do valor de margem de um cartão de crédito consignado, em tese 

contratado pela parte autora. A autora alega que jamais contratou cartão 

de crédito, tampouco realizou empréstimos. Alega ainda, que embora o réu 

tenha lhe encaminhado o contrato assinado, a assinatura constante no 

contrato não é a da parte autora, sendo uma assinatura falsa. O banco 

réu, por sua vez, alega que a parte autora firmou contratos de cartão de 

crédito BMGCARD, contrato n° 5259221489893114, sendo que o valor 

mínimo é descontado em folha através da reserva de margem. Afirma 

ainda que a autora somente realizava o pagamento do valor mínimo o que 

gerou cobranças de juros e encargos. Por fim, alega que agiu dentro de 

seu direito, não tendo que se falar em ato ilícito. Analisando os autos 

verifico que o Banco requerido não comprovou suas alegações, tampouco 

trouxe aos autos qualquer documento que indique que foi realmente a 

autora que realizou a contratação do empréstimo e do cartão de crédito. 

Analisando-se o contrato de Cartão de Crédito Consignado juntado pela 

autora, documento este enviado pelo banco réu à autora, verifica-se que a 

assinatura constante no contrato é totalmente diversa da assinatura da 

autora, que é pessoa idosa e de pouca instrução que possui certa 

dificuldade ao escrever, conforme consta em seus documentos pessoais 

e instrumento de procuração e declaração de hipossuficiência. A 

assinatura constante no contrato se mostra bem legível o que torna obvia 

a diferenciação entre as assinaturas. Assim, constato que não pode a 

autora ter assinado tal documento, eis que totalmente diverso de sua 

caligrafia. Ademais, é possível constatar a presença de fraude através 

das faturas de cartão de crédito. O banco réu alega que as faturas foram 

encaminhadas para a autora, entretanto o endereço presente nas faturas 

é da cidade de Confresa-MT, enquanto que a autora tem residência na 

cidade de Poxoréu-MT. Além disso, o réu se limita a tentar transferir a 

culpa a autora e eximir a sua responsabilidade, não trazendo qualquer 

argumento para comprovar não ter responsabilidade pelo ato. Cumpre 

mencionar, que por se tratar de relação de consumo, em que o 

consumidor é parte hipossuficiente, cabia ao réu provar que a contratação 

do cartão de crédito consignado foi realizado pela autora, entretanto, este 

nada juntou para fazer prova de sua alegação. Quanto a responsabilidade 

das instituição financeiras pela segurança dos serviços por ela prestados, 

esta é considerada objetiva, em razão do risco da atividade bancária e da 

relação de consumo existente com os clientes (CC, art. 927, parágrafo 

único, e CDC, art. 14). Vejamos: “CDC. Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 
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danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” O caput referido artigo 14 do CDC prevê a regra da 

responsabilidade civil objetiva, isto é, independentemente de culpa. Por 

sua vez, o § 3° do mesmo artigo trata das causas de exclusão de 

responsabilidade do fornecedor de serviços. Vejamos: “CDC. Art. 14. (...) 

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Ademais, é entendimento do STJ 

na súmula 479, de que mesmo em caso fortuito, a responsabilidade da 

instituição financeira é objetiva. Vejamos: “Súm. 479 - As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias.” E é exatamente a hipótese dos autos, já que, neste 

caso, o réu sequer conseguiu provar que a contratação do cartão de 

crédito e empréstimo consignado se deu por culpa da autora, ao passo 

que, a autora fez prova de que a assinatura no contrato não equivale a 

sua assinatura. Portanto, tem-se que aplicar a responsabilidade objetiva 

do banco réu ao presente caso, eis que assume o risco pelas atividades 

exercidas, bem como prestou serviço falho e além disso, não dignou-se 

em provar qualquer alegação que o eximi de culpa. Portanto, deve ele ser 

responsabilizado pelos danos causados a parte autora. No tocante ao 

dano moral, verifico que a ré prestou um serviço defeituoso. Agiu assim 

em infringência ao artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e com 

isso gerou transtornos a reclamante, pelo desgaste e o tempo 

desperdiçado em reclamações, bem como com a falta de retorno por parte 

da empresa ré. Corroborando com o nosso entendimento, a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que o 

descaso com o consumidor é situação hábil à caracterização do dever de 

indenizar, especialmente nas situações em que a fornecedora presta o 

serviço de forma deficiente. No presente caso, está caracterizado o dano 

moral, eis que a falha na prestação de serviços por parte do banco réu, 

gerou completo aborrecimento e constrangimento a parte autora, posto 

que com isso, tem o dever de indenizar a parte pelos danos causados. 

Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL . DANOS MATERIAIS E MORAIS . BENEFÍCIO 

DE APOSENTADORIA . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO 

PELO CONSUMIDOR . I - A pendência de julgamento dos embargos de 

declaração opostos pela ora apelada não impede a interposição da 

apelação pela outra parte . Preliminar de não conhecimento do recurso 

afastada . II - O desconto indevido nos proventos de aposentadoria não 

autorizado pelo consumidor indica falha no serviço bancário, configurando 

danos morais indenizáveis . III - Tendo o banco reconhecido 

expressamente que os contratos de empréstimo consignado indicam 

fraude, deve a instituição financeira restituir os valores indevidamente 

descontados. (Processo AC 160712009 MA, Orgão Julgador: SAO LUIS, 

Julgamento: 29 de Setembro de 2009, Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK 

MALUF) Sendo assim, com respeito à reparação moral, entendo pela 

procedência. Acentuo que o dano em debate é in re ipsa, ou seja, 

prescinde da produção de provas. Porque a materialização do dano moral 

ocorre quando se dá lesão do patrimônio abstrato ou imaterial de alguém, 

que consiste num bem ético-jurídico-social que pode ser a liberdade, a 

honra, a dignidade, ou a simples paz ou tranquilidade do espírito. Esses 

elementos são impassíveis de prova material. Por esse enfoque, deve-se 

ter em mente que a indenização deve ser em valor tal que garanta à parte 

autora uma reparação (se possível) pela lesão experimentada, bem como 

implique, àquele que efetuou a conduta reprovável, impacto suficiente para 

dissuadi-lo na repetição de procedimento símile. Nesta linha, entendo que a 

condição econômica das partes, a repercussão do fato, assim como a 

conduta do agente devem ser perquiridos para a justa dosimetria do valor 

indenizatório, no intuito de evitar o enriquecimento injustificado da autora e 

aplicação de pena exacerbada à demandada. Por tais razões, 

considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente para evitar 

enriquecimento sem causa à reclamante, bem como, resultar irrisória soma 

à reclamada, fixo a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos 

morais. Importante salientar que o réu equivocou-se ao alegar que a 

presente demanda refere-se ao contrato de n°5521133338, eis que a 

demanda está discutindo a contratação de cartão de crédito de n° 

5259221489893114 e não sobre o empréstimo consignado de n° 

5521133338. Em razão do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL e: a) Determino a nulidade do contrato de empréstimo; b) Determino 

a cessação dos descontos em folha na conta da reclamante dos valores 

referentes ao contrato/cartão de crédito de n° 5259221489893114; c) 

Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelos 

danos morais sofridos pela reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença. d) Condeno a reclamada a devolver todos os valores que 

comprovadamente tenham sido descontados nos proventos de 

aposentadoria da reclamante relacionados ao contrato em discussão 

nestes autos, devidamente corrigidos pelo INPC/IBGE desde os descontos, 

aferível por simples cálculo aritmético. Sem ônus sucumbenciais e custas, 

face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto 

o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 18 de dezembro de 

2017. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 19.12.2017 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011338-47.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS MARTINS FREY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIM MATERIAIS E APARELHOS ELETRICOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

MAGAZINE LUIZA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO PINTO DIAS OAB - SP124272 (ADVOGADO)

TEREZA VALERIA BLASKEVICZ OAB - SP0133951A (ADVOGADO)

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011338-47.2014.8.11.0037 EXEQUENTE: LAIS MARTINS FREY 

EXECUTADO: PIM MATERIAIS E APARELHOS ELETRICOS EIRELI - EPP, 

MAGAZINE LUIZA S/A Vistos, Trata-se de Embargos à execução sob o 

fundamento de excesso de execução. O ponto específico dos embargos 

se relaciona à penhora online aplicada à reclamada Magazine Luiza com 

fulcro no cumprimento da sentença proferida nos autos (id. n°3539592), 

no valor de R$6.047,72(...). Os embargos foram impugnados pela parte 

contrária (id. n°100080944). Alega que 50% da condenação fora adimplida 

tempestivamente por meio de depósito judicial (id. n°10080953), 

correspondente ao valor de R$2.681,67(...). Requereu que o valor 

bloqueado eletronicamente seja totalmente desbloqueado para a empresa 

executada, ora impugnante, uma vez que já realizou o pagamento da 

condenação, depositado 50% em juízo, havendo assim o excesso da 

execução. A parte impugnada manifestou nos autos, alegando que o 

suposto valor por ora depositado em juízo encontra-se intempestivo, 

requerendo assim a liberação de alvará em torno do valor penhorado, 

alegando a condenação solidária do polo passivo. É o relatório. Decido. A 

sentença condenatória solidária proferida nos autos transitou em julgado, 

sem a interposição de recurso inominado. As empresas executadas 

intimadas à pagarem no prazo de 15(quinze) dias, tendo como início no dia 

15/05/2017, não o fizeram no prazo. A embargante adimpliu 

intempestivamente 50% do valor estabelecido em sentença no dia 

07/06/2017 sem o acréscimo de multa devida de 10%. Verifico que o 

cálculo apresentado pelo Credor, o qual foi utilizado para determinar a 

penhora eletrônica no Sistema Bacen-Jud não foi contestado pela 

executada/impugnante. Assim, julgo improcedentes os embargos, de 

acordo a fundamentação acima exarada. Declaro correta a Penhora Online 

correspondente ao valor R$6.047,72(...), tendo em vista já incluso multa de 

10%. Condeno a embargante em custas processuais, nos termos do artigo 

55 § único, inciso II, da Lei n°9.099/95. Transitada em julgado sem a 

interposição de recurso, promova a Sra Gestora a liberação do alvará à 

parte autora do valor penhorado que corresponde à R$6.047,72(...), com 

os acréscimos da atualização, bem como promova a restituição, também 

por meio de alvará, do valor depositado em juízo pela Ré Magazine Luíza 

S/A, correspondente à R$2.681,67(...), com os respectivos acréscimos. 

Publicação e intimação no Sistema PJe. Primavera do Leste/MT, 09 de 

janeiro de 2017. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001320-81.2017.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MAGDA DE OLIVEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001320-81.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ALESSANDRA 

MAGDA DE OLIVEIRA ARAUJO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. HOMOLOGO, para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre 

Alessandra Magda de Oliveira Araujo e Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de energia S.A, noticiado nos autos(id. n°6083605). Em 

consequência, julgo extinto o presente processo em conformidade com o 

art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Publicado e registrado no Sistema PJE. 

Proceda-se com o encerramento dos autos no Sistema PJE. Primavera do 

Leste – MT, 16 de janeiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 135646 Nr: 7279-55.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ DESIDÉRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE LUIZ DESIDÉRIO DOS SANTOS, Cpf: 

05056768421, Rg: 00201510922, Filiação: Oliveira Desiderio dos Santos e 

Luiza Rodrigues da Silva Santos, data de nascimento: 23/08/1978, 

brasileiro(a), natural de Tangara-RN, solteiro(a), frentista de 

algodoeira/maquinista, Telefone 65-9677-0957. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Diante do Exposto e, pelo que mais que consta no incluo 

caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

denuncia José Luiz Desidério dos Santos, Vulgo "Ceará ou Hugo", supra 

qualificado, como incurso na sanção do artigo 121, § 2º, I e IV, combinado 

com o artigo 14, II, ambos do Codigo Penal; protestando para que seja 

recebida e autuada a presente denúncia, citando-se o denunciado para 

apresentar defesa escrita.

Despacho: Código 135646Vistos, em correição.1. Defiro o pedido contido 

na cota ministerial de fl. 81.2. Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 

15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do 

art. 365, do mesmo diploma legal, para responderem a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, os 

acusados poderão arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. 

Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.5. Sem prejuízo, atenda-se o quanto requerido 

pelo Ministério Público à fl. 73.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 

20 de julho de 2017.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 08 de novembro de 2017

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 172375 Nr: 6476-04.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIAS GOMES DA SILVA, Cpf: 

02727128177, Rg: 2059157-8, Filiação: Edson Gomes da Silva e Joana 

D'arc Sobrinho, data de nascimento: 24/06/1988, brasileiro(a), natural de 

Barra do Garças-MT, convivente, tratorista, montador de móveis, Telefone 

34984437 66-96950373. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Diante do Exposto e pelo que mais consta no incluo 

caderno informativo, o Ministério Público oferece Denúncia em desfavor de 

Elias Gomes da Silva como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, 

Incisos II e IV, do Codigo Penal, requerendo que seja recebida e autuada 

esta, procedendo-se, posteriormente, a citação do denúnciado para 

interrogatório e oferecimento da defesa.

Despacho: Código 172375Vistos, em correição.1. Defiro o pedido contido 

na cota ministerial retro.2. Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 15 

dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 

365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos para análise do pedido de prisão preventiva.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 20 de julho de 2017.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 08 de novembro de 2017

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 168912 Nr: 4701-51.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX FRANCISCO ORLANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEX FRANCISCO ORLANDO, Cpf: 

00938277170, Rg: 441390699, Filiação: Izaura Francisca Rodrigues e 

Jorge Orlando, data de nascimento: 04/06/1984, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, motorista, Telefone 66-96648125. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
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Resumo da Inicial: Ante o Exposto, incorreu o denunciado Alex Francisco 

Orlando, nas sanções do Art. 306, "caput", da Lei 9.503/97, e para que 

contra ele se proceda, o Ministério Público oferece a presente denúncia, 

requerendo que, recebida e autuada, seja o denunciado citado para 

interrogatório e defesa que tiver, ouvidas as testemunhas abaixo 

arroladas.

Despacho: Código 1689121. Defiro o pedido contido na cota ministerial de 

fl. 44.2. Cite-se o acusado Alex Francisco Orlando, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o 

acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. 

Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 08 de novembro de 2017

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 170934 Nr: 5669-81.2016.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPCDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULINO BELARMINO JACÓ, Cpf: 

56788576149, Rg: 738872, Filiação: Margarida dos Reis e Leopoldo B. 

Jaco, data de nascimento: 06/10/1972, brasileiro(a), natural de Paraiso do 

Leste-MT, casado(a), contador, Telefone 66-992924055. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do Requerido, da decisão que concedeu as medidas 

protetivas de urgências, nos seguintes termo:

Despacho/Decisão: Autos código 170934 Vistos. Trata-se de 

representação para aplicação de medidas protetivas formulada pelo 

Delegado de Polícia em favor de ELYNE MIRANDA DE ARAUJO, sob o 

argumento de que aquela sofreu ameaças praticadas por seu 

companheiro PAULINO BELAMARCO JACO. É o relatório. Decido. 

Consoante a previsão legal disposta no art. 19 da lei 11.340/2006 as 

medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a 

requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Note-se que a 

ofendida, requereu junto a Autoridade Policial a aplicação urgente de 

medidas para fim de coibir a prática de violência acometida pelo ofensor, 

diante do quanto relatado às fls. 08/08-v. Dessa forma, verifica-se que as 

informações trazidas são suficientes a indicar que configurada está a 

hipótese de violência doméstica (art. 5º, inciso III da Lei n.º 11.340/2006), e 

por isso aplico de imediato e a requerimento da ofendida as medidas 

constantes do artigo 22 da lei 11.340/2006, e determino: 1 - Proibição ao 

representado de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 1.000 metros de distância; 2 - Proibição do autor 

da violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e das 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3 - Proibição do autor da 

violência de frequentar o local onde a ofendida reside, a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida; Deixo de fixar os alimentos 

provisionais no caso concreto, diante da ausência de prova 

pré-constituída de sua necessidade. Quanto ao pedido de restrição ou 

suspensão de visitas aos dependentes menores, determino a realização 

de estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar desta Comarca, em 5 

dias. Com a juntada do referido laudo, colha-se o parecer ministerial e em 

seguida, voltem conclusos. Comunique-se a douta autoridade policial desta 

decisão, para em caso de resistência do representado, seja prestado o 

auxílio necessário, na forma que dispõe o § 3º do artigo 22 da Lei 

11.340/2006.Intimem-se a vítima, primeiramente, como determina o Art. 21, 

da Lei n. 11.340/2006 e após, o agressor, para que tenha ciência integral 

desta decisão e cumpra as medidas de proteção, ora aplicadas, 

consignando que em caso de descumprimento poderá ser decretada a 

sua imediata PRISÃO, de tudo servindo a presente de mandado. 

Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se em caráter de urgência pelo 

Oficial de Justiça plantonista. Por fim, não aportando neste Juízo o 

procedimento inquisitorial objeto da presente, os efeitos das medidas ora 

deferidas terão duração de 06 (seis) meses, contados da ciência da 

ofendida, o que deverá ser certificado. Caso contrário, a presente medida 

terá vigência até o trânsito em julgado da sentença de absolvição no 

processo principal, ou até a extinção da pena, acaso condenado o 

suposto agressor.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 08 de novembro de 2017

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 183893 Nr: 849-82.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO JOSÉ TELES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LAURO JOSÉ TELES DE JESUS, Cpf: 

33890783805, Rg: 3897326-5, Filiação: Leila de Oliveira Teles e Luis 

Donizete de Jesus, data de nascimento: 28/10/1981, brasileiro(a), natural 

de Guiratinga-MT, solteiro(a), pedreiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

Denúncia a Vossa Excelência Lauro José Teles de Jeus , como incurso 

nas penas do art. 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código 

Penal.

Despacho: Código 1838931. Defiro o pedido contido na cota ministerial de 

fl. 38.2. Cite-se o acusado Lauro Jose Teles de Jesus, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 08 de novembro de 2017

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 197706 Nr: 7637-15.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL TADEU DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O

 Nos termos do artigo 203, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, intimo o advogado do recuperando para manifestar sobre o 

cálculo de f.45 no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201516 Nr: 9186-60.2017.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FDMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO PORTES 

JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 

12306-B, SANDRA R. MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366 MT, 

TATIANE SOARES MATARAN - OAB:MT 22316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos código 201516Vistos.Trata-se de representação para aplicação de 

medidas protetivas formulada pelo Delegado de Polícia em favor de 

FLAVIA DE MEDEIROS AZEVEDO, sob o argumento de que aquela sofreu 

ameaças praticadas por seu ex-companheiro AMARILDO CAMPOS 

AZEVEDO. É o relatório. Decido.Consoante a previsão legal disposta no 

art. 19 da lei 11.340/2006 as medidas protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da 

ofendida. Note-se que a ofendida, requereu junto a Autoridade Policial a 

aplicação urgente de medidas para fim de coibir a prática de violência 

cometida pelo ofensor, diante do quanto relatado às fls. 04/10.Dessa 

forma, verifica-se que as informações trazidas são suficientes a indicar 

que configurada está a hipótese de violência doméstica (art. 5º, inciso III 

da Lei n.º 11.340/2006), e por isso aplico de imediato e a requerimento da 

ofendida as medidas constantes do artigo 22 da lei 11.340/2006, e 

determino:1 - Proibição ao representado de se aproximar da vítima, seus 

familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 metros de 

distância;2 - Proibição do autor da violência de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e das testemunhas por qualquer meio de 

comunicação;3 - Proibição do autor da violência de frequentar o local onde 

a ofendida reside, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

ofendida.4 – Afastamento do lar.Quanto a restrição ou suspensão de 

visitas aos dependentes menores, determino a realização de estudo 

psicossocial pela equipe multidisciplinar desta Comarca, em 5 dias.Com a 

juntada do referido laudo, colha-se o parecer ministerial e em seguida, 

voltem conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 195344 Nr: 6555-46.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDUARDO LIMA FERREIRA, PAULO 

FERNANDO NUNES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, JOÃO ROBERTO HATCH DE 

MEDEIROS - OAB:MT 3.490

 Autos código 195344

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 19/01/2018 às 14:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 142898 Nr: 11756-29.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA ROCHA, UANDERSON 

ROGERIO CONSTANTINO, WELLINTON GONÇALVES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Após o período correicional, permaneçam os autos conclusos para 

decisão.

Primavera do Leste/MT, 10 de maio de 2016.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 145241 Nr: 2187-62.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO DE JESUS OLIVEIRA, 

SAMUEL HENRIQUE DA SILVA, CARLOS EDUARDO HEMPE COLVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:, APOENO HENRIQUE 

SILVA SOARES - OAB:MT 19.480

 .Desde já, não havendo diligências para serem realizadas e nem 

irregularidades no feito, designo o dia 09/03/2018, às 09:00 horas (sexta 

feira) para que os acusados PAULO RICARDO DE JESUS OLIVEIRA, 

SAMUEL HENRIQUE DA SILVA e CARLOS EDUARDO HEMPE COLVERO, 

sejam submetidos à julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular do Júri 

desta Comarca. Notifiquem-se o Ministério Público, o advogado e o 

Defensor Público.Intimem-se os réus e as testemunhas arroladas pelas 

partes para comparecerem ao ato acima designado.Primavera do Leste, 

16 de janeiro de 2018. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 188429 Nr: 3134-48.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACY LUIS DOURADO, ALESSANDRO 

SIRQUEIRA DELMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Nerci Nascimento da Silva Júnior - 

OAB:OAB-GO 30.166

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de busca e apreensão.

Primavera do Leste-MT, 12 de janeiro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 189067 Nr: 3418-56.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATALECIO DE SOUSA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça intimo o advogado do recuperando para manifestar sobre o cálculo 

de pena.

Primavera do Leste-MT, 09 de janeiro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 193794 Nr: 5642-64.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSANIEL DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos código 193794

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 25.10.2017 às 16:15 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 187576 Nr: 2778-53.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UCARISTON DE MORAIS PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nerci Nascimento da Silva 

Júnior - OAB:OAB-GO 30.166

 Código 187576

Vistos.

A defesa do acusado UCARISTON DE MORAES PEREIRA FILHO 

apresentou embargos de declaração em face da sentença condenatória 

prolatada em 13/11/2017 (fls. 130/138), aduzindo, em síntese, a existência 

de contradição no fundamento que embasou a sua condenação, posto 

que as provas carreadas durante a instrução não apontam a autoria do 

embargante (fls. 142/168).

É o relatório. Decido.

A sentença recorrida não possui qualquer dos vícios apontados no art. 

382 do CPP, de modo que os embargos de declaração manejados pela 

defesa não merecem acolhimento.

Com efeito, o édito condenatório se firmou nas provas colhidas no 

decorrer da instrução processual.

Evidencia-se, em realidade, que a intenção do embargante com o 

ajuizamento do presente recurso é a reforma da decisão embargada.

 Contudo, eventuais divergências entre os pontos de vista e 

entendimentos do julgador e da parte não ensejam embargos de 

declaração. Isso porque, o órgão jurisdicional existe para apreciar os 

pleitos dos jurisdicionados, podendo e devendo, contudo, ofertar-lhes 

solução diversa daquela postulada, atendidas as peculiaridades e 

consequências jurídicas emergentes de cada caso.

A esse respeito:

“da simples leitura das razões dos embargos de declaração opostos, 

verifica-se que a embargante, sob o pretexto de que o acórdão 

embargado teria incorrido em omissão, tem o nítido propósito de obter o 

reexame da matéria versada nos autos, à luz dos argumentos deduzidos 

no agravo regimental e novamente invocados nos presentes embargos de 

declaração, e de dispositivos constitucionais outros, alegadamente 

relevantes para a solução da quaestio juris, na busca de decisão 

infringente, pretensão manifestamente incabível em sede de embargos 

declaratórios, cujos limites encontram-se previstos no artigo 535 do 

Código de Processo Civil” (STJ, Sexta Turma, EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 376389/PR, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, j. 19/05/2005).

Portanto, não há que se falar em contradição a ser suprida.

Ante o exposto, não acolho os presentes embargos de declaração, 

mantendo inalterada a sentença de fls. 130/138.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste/MT, 16 de janeiro de 2018.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 189530 Nr: 3666-22.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO RAFAEL DO NASCIMENTO, 

MARCOS WILLIAN DE ALMEIDA, RITIELI MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se verificando 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo 

Penal, havendo justa causa para a ação penal, recebo a denúncia de fls. 

4/7, em todos os seus termos.Desde já designo audiência de instrução e 

julgamento, para 27.09.2017, às 16:00 horas.Cite-se e se intime 

pessoalmente os acusados.Intimem-se o Ministério Público, os advogados 

as testemunhas de acusação e de defesa.Cumpra-se.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 197871 Nr: 7696-03.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE GRONEFELD, RAQUEL VITÓRIA 

MARTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON FILGUEIRA SALES - 

OAB:23929/O, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado – Dr. Cleiton Filgueira Sales - para devolver os 

autos no cartório no prazo de 03 (três) dias.

Primavera do Leste-MT, 08 de janeiro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

Decisão

ATOS ORDINATÓRIOS. Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, 

§ 4°, ambos do Código de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo 

Penal, provimento 52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de 

Serviço - intimo o advogado do acusado – Dr. Cleiton Filgueira Sales - para 

devolver os autos no cartório no prazo de 03 (três) dias. Primavera do 

Leste-MT, 08 de janeiro de 2018.

 Migueloncito dos Santos. Gestor Judiciário. Matrícula 21442

Autos código 195344. Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, 

designo audiência de instrução para 19/01/2018 às 14:30 horas, onde 

serão ouvidos o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e 

o(a) acusado(a). Intimem-se e se cumpra. ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADO. Juiz de Direito.

Autos Código 195148 - n° 6645-54.2017.811.0037

Réu: Gerson de Oliveira Leite

Advogado: Dr. Paulo Henrique Gaiva Muzzi - OAB-MT 8.337.

Diante da certidão retro, redesigno a audiência para o dia 24/01/2018 às 

14:50 horas. Comunique-se o Juizo deprecante.

Autos código 195344

N° 6555-46.2017.811.0037

Réu: Paulo Fernandes Nunes de Almeida

Advogado: JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 19/01/2018 às 14:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a). 

Intimem-se e se cumpra. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO. Juiz de 

Direito

Autos código 195344

N° 6555-46.2017.811.0037

Réu: Paulo Fernandes Nunes de Almeida

Advogado: JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 19/01/2018 às 14:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a). 
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Intimem-se e se cumpra. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO. Juiz de 

Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006445-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREI ELIANDRO VOLLMERHAUSEN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006445-21.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: ANDREI ELIANDRO 

VOLLMERHAUSEN Autos nº 1006445-21.2017.811.0040. Vistos etc. De 

pronto, analisando detidamente o feito, observo que não se acha nos 

autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária. Desta 

feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar 

aos autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob 

pena de indeferimento da inicial, na forma do disposto no art. 321, 

parágrafo único do NCPC. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 14 de Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006453-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SOUSA SILVA (RÉU)

 

Autos n° 1006453-95.2017.8.11.0040 Vistos etc. De pronto, analisando 

detidamente o feito, observo que não se acha nos autos o comprovante 

de recolhimento das custas e taxa judiciária. Desta feita, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o comprovante 

de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob pena de indeferimento da 

inicial, na forma do disposto no art. 321, parágrafo único do NCPC. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 14 de 

Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006492-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IBRAHIM ACCAOUI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO AMARAL GURGEL OAB - SP94343 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL CRISTIANE DILLY (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006492-92.2017.8.11.0040 

AUTOR: IBRAHIM ACCAOUI RÉU: ISABEL CRISTIANE DILLY Vistos etc. 

Analisando os autos, verifico que o autor deixou de juntar documentos 

indispensáveis a propositura da ação, tais como os documentos relativos 

aos veículos indicados na exordial, bem como extratos bancários 

referentes aos valores apontados. Ademais, em observância sos bens 

listados pelo autor, constata-se a existência de veículos, situação que não 

se compatibiliza com as regras do benefício da assistência judiciária, 

razão pela qual indefiro a AJG postulada, devendo o requerente proceder 

o recolhimento devido das custas, bem como adequar o valor da causa ao 

proveito econômico alegado na exordial. Desta feita, INTIME-SE a parte 

autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias em 

consonância com o acima exposto, sob pena de seu indeferimento, na 

forma do disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do 

CPC. Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as 

deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 14 de dezembro de 2017. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006495-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SABON VAZ OAB - SP340731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. I. E. C. D. P. F. L. -. E. (REQUERIDO)

 

Autos nº 1006495-47.2017.8.11.0040. Requerente: Liamar Alves de Melo 

Sentença com Resolução de Mérito Vistos etc. Cuida-se de pedido de 

alvará judicial formulado por LIAMAR ALVES DE MELO, visando a compra 

do medicamento experimental denominado fosfoetanolamina sintética junto 

ao laboratório PDT PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS LTDA EPP, aduzindo em síntese, que é paciente 

oncológica, diagnostica com CID 10 – C50 – neoplasia maligna da mama EC 

IV, com mestástase no fígado e ossos. Segue narrando que realizou 

vários procedimentos de quimioterapia, bem como submeteu-se a cirurgia 

sem qualquer êxito, estando atualmente, fazendo uso de medicamentos 

contínuo somente para tratamento paliativo e para dor, de modo que, 

esgotadas as possibilidades de tratamento convencionais, requer lhe seja 

dado o direito constitucional de escolha, assumindo total responsabilidade 

e risco pela utilização da substância. Aduz ainda que o medicamento 

tornou-se uma busca incessante entre os portadores de câncer, pois tem 

conhecimento de inúmeros casos em que pacientes diagnosticados com 

neoplasia maligna relatam melhora expressiva na qualidade de vida do 

usuário, inexistindo efeitos colaterais negativos. Salienta também que, 

embora aludida substância experimental tenha sido objeto de estudos em 

humanos, ainda não é registrada pela ANVISA como medicamento, razão 

pela qual inexiste a possibilidade de aquisição administrativamente. 

Menciona que, embora tenha havido a suspensão da Lei nº 13.269/2016, 

fazendo com que o ‘status quo’ fosse retomado, o STF não proibiu o uso 

da fosfoetanolamina sintética, de modo que prevalece o disposto no art. 

196 da Constituição Federal. Por tais razões, pugna pela procedência do 

pedido, expedindo-se o competente alvará judicial de autorização do 

medicamento fosfoetanolamina sintética junto ao Laboratório PDT 

PHARMA. Com a inicial vieram os documentos de id. 11143551 e ss. 

Instado a manifestar-se, o Parquet opinou favoravelmente ao deferimento 

do pedido inicial (id. 11174860). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como se sabe, o direito a vida 

é o bem maior consagrado pela Constituição Federal. Além disso, 

igualmente se tem o direito a saúde, intrinsecamente ligado àquela e 

protegido pela Carta Magna, que impõe ao Estado a sua tutela. Assim, 

diante da proteção constitucional à vida e a saúde, entendo que a 

procedência do pedido inicial é medida imperativa, conforme passo a 

expor. In casu, a requerente demonstrou estar acometida de carcinoma de 

mama, classificado sob o CID C50, EC IV (fígado e osso), conforme se 

denota do atestado médico da lavra da Dra. Luciana Orsi Ribeiro – 

Oncologista Clinico (id. 11143627), do qual se extrai o seguinte: “Atesto, 

para os devidos fins, que LIAMAR ALVES DE MELO, tem o diagnóstico de 

carcinoma de mama, classificado sob o CID C50, EC IV (fígado e osso). 

Tratada em outro serviço, com cirurgia e quimioterapia adjuvante com 

esquema AC-paclitaxel em 2011, seguido de tamoxifeno (ER e PR 

positivos, HER-2=negativo). Evoluiu com metástases ósseas e hepática, 

submetida a múltiplas linhas de tratamento hormonal (zoladex e anastrozol; 

faslodex), com progressão. Foi então tratada com quimioterapia com 

esquema Gemcitabina e Carboplatina, com resposta, poré, com reação 

grave a carboplatina (Oncomed). Iniciou acompanhamento neste serviço, 

onde recebeu tratamento quimioterápico com navelbine e ácido 

zoledrônico, com boa resta (15/12/16 a 14/06/17). Evoluiu com surgimento 

de dor abdominal (epigástrica e hipocôdrio direito), elevação das enzimas 

hepáticas e PET-CT mostrou progressão franca da doença hepática. Não 

há previsão de alta ambulatorial e apresenta sequelas irreversíveis do 

tratamento cirúrgico, como linfedema, dor e limitação dos movimentos do 

membro superior. Entretanto, fato é que não se pode exigir da 

autora/paciente que se mantenha passiva, devendo lhe ser assegurada a 

busca de outros meios de tratamentos disponíveis, ainda que estes se 
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encontrem em fase experimental e não disponha de registro junto à 

ANVISA, como é o caso da fosfoetamina, popularmente conhecida como 

“pílula do câncer”. No ponto, válido destacar que o fato de a substância 

não ser registrada e não ter eficácia cientificamente comprovada não 

autoriza, por si só, que seja usurpada da paciente. Ademais, a requerente 

tem capacidade de discernimento preservada e detém ciência de que, 

além de eventual êxito, estará exposta a riscos pelo uso de substância 

experimental, estando determinada a assumí-los. Assim, embora, a 

princípio, seja incabível o fornecimento de medicamentos que não 

possuem registro na ANVISA, em situações excepcionais, face de risco 

de morte, como sucede no caso em tela, a restrição deve ser relativizada 

como forma entendo que deve ser relativizada tal restrição. Nesse 

sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, vejamos: 

“Cabível o fornecimento da medicação postula, não obstante a alegada 

ausência de registro na ANVISA, considerando-se que a situação dos 

autos, observada a gravidade da doença e urgência no tratamento, diante 

da doença que acomete a parte autora” (Agravo de Instrumento Nº 

70062015508, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 08/10/2014). Veja-se, 

pois que, diante do quadro clínico atualmente ostentado pela autora e, 

constituindo o direito à vida ícone da dignidade humana tem-se que, s.m.j., 

o concessão da autorização postulada é medida que se impõe como forma 

de garantir à requerente a abertura de mais um caminho de busca contra 

essa impiedosa moléstia. Ante o exposto e, em consonância com o 

parecer ministerial, DEFIRO o pedido inicial e, por conseguinte, autorizo à 

autora a compra do medicamento acima apontado, junto ao laboratório PDT 

PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, na 

quantidade e tempo que se fizerem necessários. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC. DECLARO esta PUBLICADA com a inserção no Sistema 

PJE. DISPENSADO o registro, nos termos do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

INTIMEM-SE. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 15 de 

Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002047-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE LUIZA PASINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI OAB - MT14802 (ADVOGADO)

LUCIANO SILLES DIAS OAB - SP171939 (ADVOGADO)

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO)

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

Autos nº 1002047.65.2016.8.11.0040 (PJE) Requerente: Daniele Luiza 

Pasini Requerida: Unimed Norte de Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho 

Médico Vistos etc. Cuida-se de Ação Cominatória para Cumprimento de 

Obrigação de Fazer c.c. Pedido de Antecipação de Tutela Específica, 

Danos Materiais e Morais ajuizada por Daniele Luiza Pasini em face Unimed 

Norte de Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, ambos 

qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos expostos na 

inicial, Id. 2446441, instruída com documentos, Id. 2446441. Decisão liminar 

de deferimento da tutela de urgência, designação da audiência de 

conciliação e determinação de citação da requerida, Id. 2624246. 

Entrementes, nesta mesma oportunidade, indeferiu-se o pedido de Justiça 

Gratuita. Recolhimento das custas processuais, Id. 2910093 e ss. 

Habilitação da ré e seus Procuradores, Id. 3041580. A seguir, a ré 

informou e comprovou a interposição de recurso de Agravo de 

Instrumento, Id. 3208406 e ss. A sessão de conciliação restou inexitosa, 

Id. 4281408. Contestação e documentos apresentados pela ré, Id. 

4494973 e ss. Juntada da decisão proferida no bojo do Agravo de 

Instrumento interposto pela ré, tendo o recurso sido improvido, Id. 

4921987. Impugnação à contestação, Id. 5069146. Nesta oportunidade, 

diante do óbito da autora, foi requerida a substituição processual, 

passando a constar no polo ativo da ação Laércio Choro de Araújo Estela 

e Inez Negri. Seguindo, a ré manifestou-se pela improcedência da ação, 

todavia, concordou com a substituição do polo ativo, na forma requerida, 

Id. 8263880. Por fim, determinou-se a habilitação do Espólio da autora, Id. 

9211772, todavia, a Secretaria deixou de cumprir o determinando. 

Portanto, devolvo os autos em Cartório para que se proceda a intimação 

da parte autora na forma determinada. Às providências. Sorriso/MT., 12 de 

Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003208-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. T. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA STEFFANELLO OAB - MT4709/B (ADVOGADO)

 

Autos nº 1003208.76.2017.8.11.0040 (PJE) Vistos etc. Cuida-se de Ação 

de Divórcio Litigioso c.c. Partilha de Bens c.c. Pedido Liminar de 

Afastamento de Cônjuge do Lar e Alimentos Provisórios ajuizada por 

Salate Terezinha Pichinhaki em face de Pedro Pichinhaki, ambos 

qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos expostos na 

inicial, ID 8317017, instruída com documentos, ID 8317022 e ss. Decisão 

inicial, Id. 9244833. Certidão de citação e intimação do requerido, Id. 

9340066. Sessão de mediação restou inexitosa, Id. 1004585. Seguindo, o 

requerido apresentou pedido de Tutela de Urgência visando o arrolamento 

de bens e alimentos provisórios, Id. 10146155, instruído com os 

documentos que constam do Id. 10146162 e ss. Nova sessão de 

mediação restou infrutífera, tendo sido redesignada a pedido das partes, 

Id. 10146178. Seguindo, na sessão redesignada, as partes 

compuseram-se amigavelmente, consoante se vê da ata que consta do Id. 

10146178. Em outra oportunidade, as partes refizeram os termos do 

acordo, Id. 10146178 e, ainda, na sessão seguinte, consta que a medição 

não obteve êxito. Consta dos autos mais uma sessão de mediação, cuja 

tentativa de acordo restou novamente frustrada, Id. 10146275. Requerido 

reiterou o pedido de tutela de urgência, Id. 10145706 e ss. Seguindo, 

juntou-se contestação ofertada pelo requerido, Id. 10282013 e ss. A 

decisão lançada sob o Id. 10297109 deferiu em parte a tutela de urgência 

requerida pelo réu determinando o arrolamento dos bens. Impugnação à 

contestação, Id. 10544013. Auto de arrolamento de bens e depósito, Id. 

10612725. Cota MPE, Id. 10694018. Requerido reitera o pedido para que 

seja nomeado fiel depositário do trator, Id. 10740538. Sobre o pedido 

acima, determinou-se a intimação da autora para manifestar-se, Id. 

10827609. Manifestação da autora, Id. 11030637. É o breve relato. Decido. 

De pronto, determino seja certificada a tempestividade da contestação 

apresentada. Determino ainda à Secretaria que certifique o motivo pelo 

qual os presentes autos foram encaminhados reiteradas oportunidades ao 

CEJUSC. Passo a examinar o pedido de tutela de urgência quanto a 

alteração do depositário do bem móvel – Trator Marca Yamaha 55 CV) 

Ante as razões expressas na manifestação de fls. Id. 11030637, 

determino a imediata intimação da autora para, no prazo de 48 horas, 

juntar aos autos todos os documentos relativos ao maquinário (trator), 

como nota fiscal, contrato de financiamento e comprovantes de 

pagamento das prestações, bem como indicar o endereço onde o mesmo 

se encontra, a fim de ser arrolado e avaliado, sob pena de sua conduta 

ser reputada ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, IV do CPC) e 

aplicação da multa respectiva. Decorrido o prazo acima, conclusos os 

autos para exame do pedido de modificação do depositário formulado pelo 

requerido. Desde já, designo audiência de tentativa de conciliação a ser 

presidida por esta magistrada para o dia 31 de janeiro de 2018, às 

13h:30min. Intimem-se. Às providências. Sorriso/MT., 12 de Dezembro de 

2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005259-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ALEXSANDRO LUIZ BIONDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1005259.60.2017.8.11.0040 (PJE) Vistos etc. Cuida-se de Ação 

de Divórcio Litigioso c.c. Partilha de Bens c.c. Guarda e Alimentos ajuizada 

por Eliane Maria da Silva em face de Alexsandro Luiz Biondo, ambos 

qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos expostos na 

inicial, ID 10251008, instruída com documentos, ID 10251072 e ss. Decisão 

inicial, Id. 10352466. Certidão de citação e intimação do requerido, Id. 

10710058. Ato contínuo, o requerido manifestou-se nos autos requerendo 

a redesginação da audiência e/ou extinção do processo sem exame do 

mérito em razão da litispendência com relação ao processo 

1002067.22.2017.8.11.0040 em tramite perante a 3ª Vara Cível desta 

Comarca, a qual foi distribuída em 27/04/2017 Id. 10731390. A mediação 

restou inexitosa, face a ausência do requerido, Id. 11003862. É o breve 

relato. Decido. Ante a alegação de litispendência e, considerando que se 

trata de processo que tramita em segredo de justiça, intime-se o requerido 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cópia da petição inicial de 

divórcio distribuída perante a 3ª Vara Cível local, sob nº 

1002067.22.2017.8.11.0040. Intimem-se. Às providências. Sorriso/MT., 12 

de Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000165-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE SCARIOT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO GONCALVES JUNIOR (EXECUTADO)

 

Autos nº 1000165-34.2017.8.11.0040 Vistos etc. Tendo em vista que o 

executado, devidamente citado em ID. 5829433, não pagou o débito 

executado, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, 

ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos. Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE pessoalmente o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em 

consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do Novo Código de 

Processo Civil. Resultando frustrada a penhora, intime-se o exequente 

para requerer o que de direito, em 10 (dez) dias. Após, conclusos. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Sorriso, 12 de 

Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000158-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELAINE BACON MANFIO (REQUERENTE)

LOURDES MARIA GAIO BACON (REQUERENTE)

JUCELIO BACON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BACON (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000158-76.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: LOURDES MARIA GAIO BACON, JOCELAINE BACON 

MANFIO, JUCELIO BACON REQUERIDO: SERGIO BACON Vistos etc. A 

inventariante manifestou-se em ID. 5810993, pugnando pela concessão de 

alvará judicial para realizar a transferência da área de 31,85ha 

pertencente ao imóvel rural denominado lote 111-B, matriculado sob o n. 

54.461, do CRI de Sorriso/MT. Justifica tal pleito noticiando que o de cujus 

vendeu tal imóvel ao Sr. Antonio Miguel Dalsóquio em 06/08/2002, juntando 

aos autos instrumento particular de compra e venda firmado pelas partes, 

afirmando que da área alienada resta ainda transferir apenas a quantia 

pugnada de 31,85ha, conforme mapas elaborados da área. Juntou 

documentos em ID 5811066 e seguintes. Em ID. 10357899 fora 

determinada a intimação dos demais herdeiros para que manifestassem 

quanto ao pleito. Logo após, em ID. 10576387 manifestaram concordância, 

apresentando termos de anuência (ID. 10576456/10576376). Em seguida, 

a inventariante pugnou em ID. 10576793 pela intimação da Caixa 

Econômica para que restitua valores despedidos na aquisição de um 

imóvel, justificando tal pleito na anulação do negocio jurídico reconhecido 

através de ação ordinária junto a Justiça Federal da Subseção Judiciária 

de Sinop. É o breve relatório. Decido. Direto ao ponto trata-se de alvará 

judicial em que a inventariante pugnou por autorização para que possa 

transferir a propriedade de 31,85ha do imóvel matriculado sob o n. 54.461, 

do CRI Sorriso. Primeiramente deve ser registrado que a disposição de 

bens do espólio é medida excepcional que só pode ser autorizada em 

hipóteses específicas, que não possam aguardar a ultimação do 

inventário. Pois bem. Verifica-se que é caso de deferimento, eis que a 

medida em discussão in casu, possui suporte probatório satisfatório 

quanto a ocorrência do negócio jurídico entre inventariado e o Sr. Antonio 

Miguel Dalsóquio, referente ao imóvel em questão, tendo em vista a juntada 

do respectivo contrato de compra e venda devidamente assinado pelas 

partes(ID. 5811066). Ademais, a inventariante embasa a necessidade 

contemporânea de tal transferência em razão da venda do imóvel por 

parte do Sr. Antonio a terceiro, necessitando, portanto, transferir o imóvel 

ao novo adquirente. Nesse sentido, “tendo em vista que a venda do imóvel 

foi realizada anteriormente ao falecimento do vendedor, havendo o 

contrato de compra e venda, e tendo o comprador efetuado o total 

pagamento, nada obsta que seja, por meio de alvará, autorizado o registro 

definitivo da escrituração do imóvel em nome do comprador” (TG-MG AC 

10024131099186001. 2ª CÂMARA CÍVEL. J. 06/05/2014. DJE 19/05/2014. 

Relator Caetano Levi Lopes). Posto isso, DEFIRO o alvará pugnado para 

autorizar a inventariante LOURDES MARIA GAIO BACON a transferir a 

propriedade de 31,85ha do imóvel matriculado sob o n. 54.461, do Cartório 

de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso ao Sr. Antonio Miguel 

Dalsóquio. Expeça-se o respectivo alvará, com as observações 

constantes da presente decisão. Por outro lado, quanto ao pedido de ID. 

10576793, previamente a sua analise necessário se faz a juntada da 

documentação pertinente. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2017. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001666-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINDA RECH ERD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIR JOSÉ ERD (RÉU)

ELOY ANTÔNIO ERD (RÉU)

ELOCIR ERD (RÉU)

ELODIR PEDRO ERD (RÉU)

MÁRIO ERD (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001666-23.2017.8.11.0040 

AUTOR: CARMELINDA RECH ERD RÉU: ELODIR PEDRO ERD, ELOIR JOSÉ 

ERD, MÁRIO ERD, ELOCIR ERD, ELOY ANTÔNIO ERD Vistos etc. Cuida-se 

de ação de alimentos proposta por CARMELINDA RECH ERD e SOLANGE 

CARMEN ERD DE OLIVEIRA em desfavor de ELODIR PEDRO ERD, ELOIR 

JOSÉ ERD, MÁRIO ERD, ELOCIR ERD e ELOY ANTONIO ERD, todos 

devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos 

na exordial. Com a inicial vieram os documentos de ID. 5876341. Recebida 

a exordial, determinou-se a citação dos requeridos, deferindo alimentos 

provisórios (ID. 8167565). Audiência de mediação restou inexitosa (ID. 

9536854). Parecer ministerial acostado em ID. 10695835. Certificou-se o 

decurso do prazo sem impugnação a contestação (ID. 10598885). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, verifico a existência de preliminares de mérito a 

serem analisadas, qual seja o defeito de representação da parte autora, 

bem como inépcia da exordial. Pois bem. Quanto a inépcia da exordial, 

verifica-se que referida tese se confunde com o mérito da demanda uma 

vez que busca controverter os fatos apresentados na exordial, razão pela 

qual não há como aprecia-la nesta fase processual. Noutra senda, no que 

tange ao defeito de representação alegado, constata-se que de fato a 

procuração juntada aos autos em ID. 5876294 é de pessoa estranha a 

lide, estando irregular a representação processual da autora. Assim, como 
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se trata de vício sanável, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 

5 (cinco) dias regularize referido pressuposto processual. Ademais, 

OFICIE-SE ao Juízo Deprecado para que informe quando ao cumprimento 

da missiva de ID. 8264407. Cumprida referida determinação, RESTARÁ O 

FEITO SANEADO nos termos do art. 357 do CPC. Sem prejuízo, acolho a 

cota ministerial de ID. 9897759, razão pela qual DESIGNO audiência de 

conciliação/instrução/julgamento para o dia 14 de março de 2018 às 

16h:30min, a ser realizada por este Juízo. INTIMEM-SE as partes, as quais 

cabem informar ou intimar as testemunhas arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, em 

consonância com o disposto no art. 455 do NCPC. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 14 de 

dezembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000874-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. J. N. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Autos nº 1000874-06.2016.8.11.0040. Requerente: Darcy Ferreira Jobins 

Netto Requerida: Sandra Marcia Ferreira Sentença Homologatória de 

Acordo Vistos etc. Cuida-se de ação de reconhecimento e dissolução de 

união estável c.c. partilha de bens, regularização de guarda, alimentos e 

visitas promovida por DARCY FERREIRA JOBINS NETTO em desfavor de 

SANDRA MARCIA FERREIRA, ambos devidamente qualificados nos autos, 

pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. Entre um ato e outro, na 

oportunidade da sessão de mediação as partes se compuseram 

amigavelmente, pugnando pela homologação do acordo (id. 9783330). 

Instado a manifestar-se o Parquet opinou favoravelmente a homologação 

do acordo (id. 10445885). A Defensoria Pública requereu a homologação 

do acordo (d. 10929978). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Considerando a 

manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, estando elas 

bem representadas e resguardados os direitos indisponíveis da menor 

envolvida, conforme também ratificado pelo agente ministerial, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre DARCY FERREIRA JOBINS NETTO e SANDRA MARCIA 

FERREIRA, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

da presente sentença homologatória. Em consequência, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, proposto por DARCY 

FERREIRA JOBINS NETTO em desfavor de SANDRA MARCIA FERREIRA, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. 

SEM CUSTAS, eis que DEFIRO o benefício da justiça gratuita às partes. 

DECLARO PUBLICADA a sentença com a inserção no PJE. DISPENSADO o 

registro nos termos que dispõe o Provimento 42/2008-CGJ/MT. 

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. Após o TRÂNSITO EM JULGADO da 

sentença, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, observando-se, no tocante a eventuais custas 

remanescentes, o que dispõe o Provimento nº 11/2007-CGJ. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 04 de 

Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002979-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS0012809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA LOCATELLI DELLA COLLETA (EXECUTADO)

DIRCEU JOSE BALESTRIN (EXECUTADO)

CLAUDIO ROBERTO DELLA COLLETA (EXECUTADO)

 

Autos nº 1002979-19.2017.8.11.0040. Exequente: Cooperativa de Crédito, 

Poupança e Investimento Ouro verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro 

Verde MT Executados: Claudio Roberto Della Colleta, Dirceu José Balestrin 

e Luciana Aparecida Locatelli Della Colleta Sentença Homologatória de 

Acordo Vistos etc. Cuida-se de execução extrajudicial promovida por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE 

DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em desfavor de CLAUDIO 

ROBERTO DELLA COLLETA, DIRCEU JOSÉ BALESTRIN e LUCIANA 

APARECIDA LOCATELLI DELLA COLLETA, todos devidamente qualificados 

nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial de id. 

8163666, a qual veio acompanhada com os documentos de id. 8163705 e 

ss. Despacho inicial, id. 8796219. Entre um ato e outro, através do petitório 

de id. 10245345, as partes informaram que se compuseram 

amigavelmente, pugnando pela homologação da avença e a suspensão do 

feito até o cumprimento da obrigação. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. Inicialmente, convém mencionar 

que embora os executados não se fizessem acompanhados de advogado 

quando da lavratura do termo de acordo, não há óbice a sua 

homologação, eis que se tratando de direito disponível, é dado às partes 

convencionar sem a presença do procurador, devendo a avença 

homologada. Assim, presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o 

acordo firmado entre as partes COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO 

VERDE MT, CLAUDIO ROBERTO DELLA COLLETA, DIRCEU JOSÉ 

BALESTRIN e LUCIANA APARECIDA LOCATELLI DELLA COLLETA, que 

passa a fazer parte integrante da presente, para que surta seus jurídicos 

e legais efeito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b” do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, SUSPENDO a presente execução até o 

cumprimento integral da obrigação, em consonância com o disposto no art. 

922, do Código de Processo Civil. CUSTAS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, na forma avençada pelas partes. Declaro PUBLICADA 

com a inserção no Sistema PJE. DISPENSADO o registro na forma do 

Provimento n° 42/2008/CGJ. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT, 06 de Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003256-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARELY LEBRE ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003256-35.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: MARELY LEBRE ROSA EXECUTADO: ELTON RENATO 

HOLLENBACH ZIMPEL Vistos etc. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente o título executivo extrajudicial à Secretaria, a fim de seja 

devidamente cadastrado e registrado através de carimbo, conforme ordem 

de serviço nº. 02/2016. Após, CITE-SE o executado para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena de 

não o fazendo serem-lhe penhorados tantos bens quantos forem 

necessários para garantia do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou oferecerem 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a constrição 

recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do executado, se 

casados forem, ou terceiro garantidor, bem como providencie o registro da 

penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos 

dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. Havendo 

pedido de penhora online, em sendo o caso, façam-me os autos 

conclusos. Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral 

pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela 

metade (art. 827, § 1º do CPC). Ademais, quanto a concessão de tutela 

cautelar de urgência visando a indisponibilidade do bem imóvel por meio de 

averbação na matrícula 28.509 do CRI de Sorriso, a fim de evitar a 

alienação do mesmo, necessário tecer algumas considerações a respeito. 

Pois bem. Para concessão de tutela de urgência é necessário o 

preenchimento dos requisitos, quais sejam: periculum in mora e fumus boni 

iuris (artigo 300, do CPC). Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a 
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concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressacir os danos que a outra 

parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte 

econômicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O fumus 

boni iuris restou evidenciado no título executivo, representado pelo 

Contrato Particular de Prestação de Serviços (ID. 8683557). Já com 

relação ao periculum in mora, demonstrado está pela possibilidade de 

alienação do referido imóvel, podendo o executado vir a tornar-se 

insolvente, no entanto, como ainda não fora realizada a oitiva da parte 

contrária, cumpre-se deferir a medida liminar com parcimônia. Nesse 

sentido, ressalta-se que a averbação no registro do imóvel quanto a 

existência da presente ação é medida suficiente a resguardar o direito dos 

requerentes e eventuais terceiros, e encontra respaldo no art. 167, I, 21, 

da Lei de Registros Públicos. Ante o exposto, preenchidos os requisitos 

do art. 300 do CPC, e conforme previsão do art. 167, I, 21, LRP, DEFIRO 

PARCIALMENTE a concessão da tutela cautelar, determinando a 

expedição de mandado de averbação para constar a existência da 

presente ação ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Sorriso/MT, quanto a matrícula nº 28.509 do CRI de Sorriso. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 06 de dezembro de 

2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000406-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. DE LARA PIVOTTI ATACADO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000406-08.2017.8.0040. Vistos etc. Já tendo decorrido o prazo 

requerido em id. 9230483, INTIME-SE o autor para cumprir a determinação 

de id. 4942867, no prazo de 10 (dez) dias, comprovando a mora do 

devedor, sob pena de extinção. Oportunamente, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 06 

de Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001558-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME DOS SANTOS ROSA (REQUERIDO)

 

Autos nº 1001558-91.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCOS S/A em desfavor 

de JAIME DOS DANTOS ROSA, ambos devidamente qualificados no 

presente feito, aduzindo em breve síntese, que celebrou com a parte 

requerida contrato de financiamento no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito 

mil reais), para pagamento em 36 parcelas mensais e consecutivas de R$ 

1.239,43 (um mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e três 

centavos), para aquisição do bem descrito na exordial. Salienta que, o ora 

requerido tornou-se inadimplente, deixando de realizar o pagamento da 

parcela com vencimento em 08/09/2016, acarretando consequentemente, 

o vencimento antecipado da dívida. Em razão disso foi constituída em 

mora, porém continuou inadimplente. Ao final, afirmando estarem 

presentes os requisitos legais, requer a concessão da liminar de busca e 

apreensão do bem acima descrito. Determinou-se a emenda da inicial a fim 

de que o autor comprovasse a mora do requerido (id. 6758646). Entre um 

ato e outro, em atendimento a determinação acima, o requerente 

manifestou-se em id. 9025131, oportunidade em que trouxe aos autos o 

instrumento de protesto, acompanhado do recibo de entrega da intimação, 

a qual restou inexitosa em razão da ausência do requerido. Vieram-me os 

autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. 

Não há dúvidas de que o pedido de busca e apreensão liminar deve ser 

deferido, porquanto comprovados todos os pressupostos necessários 

para tanto, nos termos daquilo que prescreve o Dec. 911/69 modificado 

pela Lei nº 10.931/2004. Nessa senda e, levando-se em conta as razões 

expedidas na petição inicial, os documentos que a acompanham, bem 

como a incorrência em mora do devedor DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E 

APREENSÃO do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto 

Lei 911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, devendo ser nomeado 

depositário o próprio autor, na pessoa de seu representante legal, 

mediante termo de compromisso. Após executada a medida liminar, 

CITE-SE o requerido para, querendo: a) no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre do ônus, nos termos do art. 3º, §2º, do 

Decreto Lei 911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, acrescidas das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da causa; e b) no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, 

independentemente da purgação da mora, contestar a presente nos 

termos do art. 3º, §3º com as alterações dada pela Lei nº 10.931/04. 

CONSIGNE-SE no mandado as advertências legais contidas no art. 344 do 

Novo Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 06 de Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001308-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA AGNER OAB - MT19394-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. A. T. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON ANTUNES MASCARENHAS OAB - MS9775 (ADVOGADO)

 

Autos nº 1001308.92.2016.8.11.0040 (PJE) Vistos etc. Inexistindo 

preliminares a serem examinadas, presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, declaro o processo saneado. Desde já, 

designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para 

o dia 05 de Março de 2018, às 09:00 horas, oportunidade em que além do 

depoimento pessoal das partes, serão ouvidas as testemunhas arroladas, 

cujo rol deve ser depositado nos autos com 15 (quinze) dias de 

antecedência. Entrementes, desde já, anoto que, caso as partes não 

tenha interesse na produção de prova testemunhal, deverão informar nos 

autos no prazo de 10 (dez) dias, oportunizando o imediato julgamento do 

processo. Às providências. Sorriso/MT., 12 de Dezembro de 2017. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002457-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DAL BEM (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO)

 

Processo n° 1002457-26.2016.8.11.0040 Requerente/Embargada: 

Microquímica Indústrias Químicas Ltda Requerido/Embargante: Tiago Dal 

Bem Vistos, etc. Cuida-se de Ação Monitória ajuizada por Microquímica 

Indústrias Químicas Ltda em desfavor de Tiago Dal Bem, ambos 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser credora da 

importância de R$ 19.750,00 (dezenove mil, setecentos e cinquenta reais), 

representada por uma duplicata, vencida em 29/03/2013 e protestada, bem 

como a respectiva nota fiscal. Com a inicial vieram os documentos de ID 

3064660 e seguintes. Decisão determinando a expedição de mandado de 

pagamento, ID 5058289. Citado, o requerido opôs embargos monitórios, 

alegando que não efetuou a alegada compra e tampouco recebeu as 

mercadorias estampadas na nota fiscal. Destacou que a duplicata 

apresentada não contém aceite, e que não há nos autos comprovante de 

entrega. Por tais razões, suscitou preliminar de carência de ação diante da 

ausência de constituição legítima da prova escrita e inexistência de 

relação jurídica válida entre as partes. Ainda, formulou pedido de repetição 
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do indébito em dobro pela cobrança de dívida inexistente, bem como 

indenização por danos morais em decorrência do protesto indevido. Por 

fim, requereu a concessão de tutela de urgência para cancelamento do 

protesto. Impugnação aos embargos monitórios, IDs 8178959 e 8179080. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se 

de ação monitória ajuizada por Microquímica Indústrias Químicas Ltda, 

lastreada em prova escrita consistente em duplicata sem aceite, 

instrumento de protesto e nota fiscal. Da leitura do art. 15, da Lei 5474/68, 

e da análise da jurisprudência de nossos Tribunais, extrai-se que o 

protesto supre a falta do aceite da duplicata, tornando possível o 

ajuizamento de ação monitória visando o recebimento do crédito. Portanto, 

não há falar-se em carência de ação, restando, pois, rejeitada, a preliminar 

arguida pelo embargante/requerido. A ação monitória é procedimento que 

permite ao credor de uma dívida, líquida, certa e exigível, representada por 

documento escrito, obter a constituição de título executivo judicial sem 

prévio procedimento cognitivo. Sendo assim, o exercício da ação monitória 

exige a apresentação de prova documental acerca da obrigação, que 

autorize o credor a exigir o crédito pelo meio que elegeu. Mas fato é que 

se faz necessário que o devedor tenha participado da elaboração do 

escrito, sob pena de se validar documentação que não expresse certeza 

do débito. Não se pode permitir que, com base em escrito elaborado 

unilateralmente pelo credor, emita o Juízo ordem de pagamento com base 

no art. 700 do CPC, notadamente quando há expressa negativa de compra 

e do recebimento da mercadoria pelo devedor. Não se olvida que o 

protesto da duplicata supre a necessidade do aceite, segundo 

entendimento perfilhado pelo E. STJ (REsp 469.051/RS), entretanto, 

havendo negativa do recebimento da mercadoria, competiria ao credor ter 

carreado aos autos, juntamente à inicial (art. 434 do CPC), o alegado 

comprovante de entrega de mercadoria, o que não ocorreu. Isto porque o 

campo destinado a tanto na nota fiscal de ID 3064668 encontra-se em 

branco, e, em que pese tenha a embargada/requerente informado em sua 

impugnação aos embargos monitórios que a mercadoria descrita na nota 

fiscal tenha sido recebida pelo genitor do embargante, na Fazenda Vera 

Cruz, local indicado por ele na duplicata, mediante serviço prestado pela 

empresa Piccoli Transporte, n° 627435 é certo que tal documento não se 

encontra encartado à presente demanda. E não há mais oportunidade de 

juntá-lo, por não constituir documento novo. Sustenta a embargada ser 

ônus do embargante comprovar que não recebeu a mercadoria; contudo, 

embora a duplicata e respectivo protesto constituam prova hábil a permitir 

o ajuizamento de monitória, foi negada a relação causal, atraindo para o 

autor a obrigação de provar adequada a existência da dívida, uma vez que 

o não se pode impor prova de fato negativo ao devedor. Nesta medida, 

ante a ausência de da participação do devedor na elaboração da 

documentação que instrui o pedido, já que a duplicata, respectivo protesto 

e nota fiscal foram produzidas unilateralmente pela credora, aliada à 

ausência de comprovação da entrega da mercadoria, de rigor o 

indeferimento da pretensão monitória. Acerca do tema: APELAÇÃO 

CÍVEL.AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO PROTESTADO ACOMPANHADO DE 

NOTA FISCAL SEM COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA OU 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA 

DA AÇÃO, MAS INSUFICIENTES PARA A PROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA 

QUANDO NEGADA A RELAÇÃO CAUSAL. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA 

"Duplicata sem aceite e o respectivo protesto sem impugnação permitem a 

instauração do procedimento monitório. Negada a relação causal pela 

demandada, sem a prova da efetiva prestação dos serviços ou entrega da 

mercadoria, impõe-se reconhecer a irregularidade da emissão do título e a 

improcedência da ação, ainda que o suposto devedor omite-se diante do 

protesto. Pensar o contrário levaria concluir que toda falsa duplicata 

levada a protesto sem impugnação seria suficiente para a procedência da 

ação monitória"(TJ-SC - Apelação Cível AC 20130461057 SC 

2013.046105-7 (Acórdão) (TJ-SC)- Data de publicação: 18/09/2013) Por 

conseguinte, faz-se mister o acolhimento do pedido de cancelamento do 

protesto. Contudo, não em tutela de urgência, eis que não demonstrados 

os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano, tendo em 

vista que o embargante/requerente tão somente alegou que, em razão do 

protesto, não vem conseguindo efetuar financiamentos para as próximas 

safras; não tendo, porém, produzido qualquer prova neste sentido. No 

ponto, cumpre, ainda, observar que o protesto foi levado a efeito ainda no 

ano de 2013, não tendo contra ele se insurgido o requerido. Ademais, o 

embargante/requerido formulou pedido de repetição do indébito em dobro, 

nos termos do art. 940 do CC, e de indenização por danos morais, contra 

o que se insurgiu a embargada/requerente sob o argumento de que tais 

pedidos deveriam ter sido formulados em reconvenção ou ação própria. 

Entrementes, tais pretensões dispensam o ajuizamento de demanda 

autônoma ou mesmo de formalização da reconvenção, podendo ser 

arguidos incidentalmente em embargos monitórios, notadamente porque, 

neles, o devedor deve alegar toda matéria com que impugna a constituição 

do título executivo. In casu, porém, não há falar-se em repetição do 

indébito em dobro nos termos do art. 940 do CC, tendo em vista que os 

elementos de prova encartados aos autos não permitem crer ter a credora 

demandado por dívida já paga, ou inexistente. O que ocorre é a 

inviabilidade da pretensão monitória, uma vez que a prova documental 

produzida (duplicata sem aceite, protestada e acompanhada da respectiva 

nota fiscal), veio desprovida do respectivo comprovante de entrega e 

recebimento da mercadoria. Inviável, ainda, a condenação em multa nos 

termos do art. 702, §10, eis que não alegada e, consequentemente não 

comprovada, má-fé da parte autora. Improcede, também, o pedido de 

condenação em danos morais, formulado pelo embargante/requerido em 

desfavor da embargada/requerente. Ora, não há demonstração 

inequívoca quanto à inexistência da dívida, nem de abalo à honra subjetiva 

do embargante. Desta feita, ainda que improcedente a pretensão monitória, 

não se vislumbra nos autos a ocorrência de ato ilícito pela 

embargada/requerente, passível de indenização. Neste sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DANO MORAL. 

INOCORRÊNCIA ANTE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA, AINDA 

QUE IMPROCEDENTE, SE NÃO DEMONSTRADO ABALO À IMAGEM, 

HONRA E BOA FAMA DO RECLAMANTE. Ante a comprovação de 

divergência jurisprudencial válida e específica acerca da matéria, 

impõe-se o provimento do agravo de instrumento. II - RECURSO DE 

REVISTA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA ANTE O AJUIZAMENTO DE 

AÇÃO MONITÓRIA, AINDA QUE IMPROCEDENTE, SE NÃO DEMONSTRADO 

ABALO À IMAGEM, HONRA E BOA FAMA DO RECLAMANTE. O 

ajuizamento de ação monitória, direito público subjetivo ( CF , art. 5º , 

XXXV ), por si só não dá ensejo a indenização por dano moral, ainda 

quando visa à cobrança de dívida finalmente tida por inexistente. 

Necessário que, em decorrência da referida ação, haja o empregado 

sofrido inequívoco abalo em sua imagem, honra e boa fama, o que não 

deflui, necessariamente, do acórdão regional, tendo sido a indenização 

deferida unicamente em face da cobrança de dívida inexistente. 

Ressalte-se que a ação monitória foi intentada antes do ajuizamento da 

reclamação trabalhista em que se declarou nulo o -contrato de 

empréstimo- celebrado pelas partes e que originou a cobrança ao 

Reclamante. Noutras palavras, até então havia fundada controvérsia 

sobre a esfera obrigacional das partes. Não evidenciado, em suma, 

qualquer abalo à imagem, honra e boa fama do Reclamante, não há falar 

em indenização por dano moral. Recurso de revista conhecido e provido. 

(TST - RECURSO DE REVISTA RR 691407620085230002 

69140-76.2008.5.23.0002 - Data de publicação: 02/09/2011) Por fim, 

importa mencionar que, em sua impugnação aos embargos monitórios, a 

embargada/requerente impugnou o pedido de justiça gratuita, sob o 

argumento de que o embargante/requerido é proprietário de 600 hectares 

de terra, bem como contratou advogados renomados para o patrocínio de 

seus interesses. A presunção de necessidade insculpida na Lei 1060/50 e 

art. 98 e seguintes do CPC é juris tantum, cabendo a parte 

adversa/impugnante, a prova da suficiência de rendimentos a ensejar a 

negativa do beneplácito, o que não se verificou na espécie. Assim, mister 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao embargante. Ante o 

exposto, e considerando tudo o que mais dos autos consta: I) JULGO 

IMPROCEDENTE ação monitória ajuizada por Microquímica Indústrias 

Químicas Ltda em desfavor de Tiago Dal Bem, II) JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos de repetição do indébito em dobro e indenização por danos 

morais formulados por Tiago Dal Bem em desfavor de Microquímica 

Indústrias Químicas Ltda. Por conseguinte, julgo extinto o presente feito, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno a 

requerente/embargada, ao pagamento das custas e despesas 

processuais, eventualmente ainda pendentes de pagamento, bem como de 

honorários advocatícios de 15% do valor da causa. Condeno, ainda, o 

embargante/requerido, ante a sucumbência dos pedidos formulados em 

sede de embargos monitórios, ao pagamento de honorários advocatícios 

no 15% do valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade, eis 

que deferidos os benefícios da justiça gratuita. Transitada em julgado a 

presente sentença, e considerando o indeferimento da pretensão 

monitória, OFICIE-SE ao Cartório do 2º Ofício Extrajudicial de Sorriso/MT 

para cancelamento do protesto. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
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Certifique-se e cumpra-se. Às providências. Sorriso/MT, 11 de dezembro 

de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004464-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. T. D. A. J. (RÉU)

 

Autos nº 1004464-54.2017.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de alimentos c.c. pedido de fixação de 

alimentos provisórios e partilha de bens proposta por NATALY MELLO DE 

OLIVEIRA em desfavor de JOSÉ TARÇO DE ABRANTES JUNIOR, ambos 

devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos 

na exordial de id. 9673796, a qual veio acompanhada dos documentos de 

id. 9674011 e ss. Pela decisão proferida em id. 9737049 indeferiu o pedido 

de AJG e determinou a intimação da requerente para efetuar o 

recolhimento das custas (id. 9737049). Logo adiante, aportou aos autos 

pedido de desistência (id. 10959080). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Segundo CRUZ e TUCCI, 

a desistência pode ser definida como "a abdicação expressa da posição 

processual alcançada pelo autor, após o ajuizamento da ação". Como se 

vê, ao contrário do que ocorre com a renúncia ao direito sobre o qual se 

fundamenta a pretensão articulada (causa de extinção do processo com 

resolução de mérito), a desistência da ação produz efeitos apenas 

processuais, não atingindo o direito material que permanece incólume. 

Ademais, entendo ser desnecessária a intimação da parte demandada, 

haja vista que ainda não ocorreu a triangularização processual. Assim, 

HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO proposto por NATALY 

MELLO DE OLIVEIRA em desfavor de JOSÉ TARÇO DE ABRANTES 

JUNIOR, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. CUSTAS, 

se houver, pela parte autora (art. 90 do CPC). PUBLICADA com a inserção 

no Sistema PJE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ. Uma vez certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVE-SE, observando as formalidades legais. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 12 de 

Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000170-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA (EXECUTADO)

 

Autos nº 1000170-56.2017.8.11.0040. Exequente: Tokio Marine 

Seguradora S/A Executada: Bescansin & Brescansin LTDA Sentença 

Extintiva de Execução Vistos etc. Cuida-se de cumprimento de sentença 

promovido por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A em desfavor de 

BESCANSIN & BRESCANSIN LTDA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Entre um ato e outro, em id. 11026046, a exequente informou a 

quitação do débito, pugnando pela extinção do feito. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Ante 

a satisfação do débito relativo aos honorários de sucumbência, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil. PUBLICADA com a inserção no Sistema PJE. 

DISPENSADO o registro, nos termos da CNGC/MT. Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de estilo. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 12 de 

Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000109-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CITADELLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON RODRIGUES MACHADO (RÉU)

EDSON FLORENTINO DA SILVA (RÉU)

 

Autos nº 1000109.98.2017.8.11.0040 (PJE) Requerente: Eduardo Citadella 

Requerida: Cleverson Rodrigues Machado e Edson Florentino da Silva 

Sentença com mérito Vistos etc. Cuida-se de Ação Cominatória de 

Obrigação de Fazer com Pedido Sucessivo de Consignação em 

Pagamento e Suprimento de Outorga para Transferência de Veículo c.c. 

Pedido de Tutela de Evidência ajuizada por Eduardo Citadella em face de 

Cleverson Rodrigues Machado e Edson Florentino da Silva, todos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial 

inserida sob o Id. 4610461, acompanhada dos documentos que constam 

do Id. 4612112 e ss. Decisão inicial, Id. 4646558. Mesmo regularmente 

citados e intimados, os requeridos deixaram de comparecer à sessão de 

conciliação, razão pela qual esta restou infrutífera, Id. 7239754. Autor 

requer a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º do CPC, Id. 730881. 

Certificou-se a decorrência do prazo para oferecimento de contestação, 

Id. 8310699. A parte autora requereu a decretação da revelia dos 

requeridos, bem como o julgamento antecipado da lide, Id. 9239968. É o 

breve relato. Fundamento e Decido. Cuida-se de Ação Cominatória de 

Obrigação de Fazer com Pedido Sucessivo de Consignação em 

Pagamento e Suprimento de Outorga para Transferência de Veículo c.c. 

Pedido de Tutela de Evidência ajuizada por Eduardo Citadella em face de 

Cleverson Rodrigues Machado e Edson Florentino da Silva, asseverando, 

em brevíssima síntese, o seguinte: Em 21/09/2016, o autor adquiriu do 

requerido Cleverson uma Toyota Hilux, Placas NJS 0604, que se 

encontrava registrada em nome de Edson Florentino da Silva, pelo valor de 

R$ 67.000,00, sendo que o pagamento se daria da seguinte forma: R$ 

48.000,00 mediante a entrega de um veículo Lifan X6, ano 2014, R$ 

10.000,00 à vista e o saldo remanescente (R$ 9.000,00) quando o 

requerido Cleverson lhe entregasse o recibo do veículo devidamente 

preenchido, sendo que deste deveria ser descontado o valor de R$ 

2.000,00 para realização de alguns reparos no veículo adquirido. Segue 

dizendo que o valor de R$ 10.000,00 foi devidamente pago na conta e 

forma indicada pelo requerido Cleverson. Passados alguns dias, 

Cleverson entrou em contato com o autor oferecendo-lhe a recompra do 

veículo que havia sido dado em pagamento. Assim, negociaram o veículo 

pelo valor de R$ 34.000,00, sendo R$ 20.000,00 a vista mediante 

transferência na conta de Licidineia Paula Franco, companheira de 

Cleverson e R$ 14.000,00 quando o requerido Cleverson retornasse na 

loja do autor para entregar o documento da camionete. Ocorre que o 

requerido Cleverson jamais retornou na loja do autor e, desde então, vem 

se eximindo de cumprir sua obrigação de entregar o recibo para 

transferência do veículo. Por tais razões, ajuíza a presente ação 

requerendo a tutela de evidência para fim de ser nomeado depositário fiel 

do veículo objeto do contrato, bem como para que seja autorizado a 

consignação do valor devido correspondente ao saldo remanescente. No 

mérito, requer além da confirmação da tutela de evidência, sejam os 

requeridos condenados a entregar-lhe o documento único de 

transferência do veículo, devidamente preenchido e firmado. Pois bem. 

Haja vista que mesmo regularmente citados e intimados, os requeridos 

deixaram de comparecer à audiência de conciliação, bem como de ofertar 

contestação no prazo legal, decreto-lhes a revelia, na forma do art. 344 do 

atual CPC. Como consequência da revelia, a procedência do pedido de 

obrigação de fazer consistente na entrega do documento único de 

transferência do veículo, devidamente preenchido e com firma 

reconhecida, a quem de direito é medida inconteste, notadamente diante 

dos documentos que instruem a peça inaugural e aqueles juntados 

posteriormente, Id. 10894114 e ss. Entrementes, no que se refere ao 

pedido de consignação em pagamento, urge tecer uma observação. O 

autor pretende a consignação do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) 

referente ao saldo remanescente da transação relativa ao veículo Toyota 

Hilux, Placas NJS 0604. Ocorre que, do exame dos fatos por ele mesmo 

narrados na petição inicial, também se acha pendente o saldo 

remanescente referente à recompra do veículo Lifan. Narra a petição 

inicial que a recompra se deu pelo valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro 

mil reais), tendo pago R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme 

comprovante de transferência que consta do evento 4612174, todavia, 
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remanesce em aberto o pagamento do saldo remanescente no importe de 

R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), o qual deveria ser pago quando da 

entrega do documento de transferência da camionete. Talvez a pretensão 

do autor de efetuar a consignação de apenas R$ 7.000,00 (sete mil reais) 

referente à primeira transação (Toyota), se deve ao fato de que o saldo 

remanescente de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), refira-se à segunda 

transação comercial (Lifan). Entretanto, conforme disse a própria parte 

autora na petição inicial, ao negociar o segundo veículo (Lifan), o 

pagamento do saldo remanescente de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) 

ficou vinculada a entrega do documento do veículo objeto da primeira 

transação, de modo que a consignação deve abranger o débito 

remanescente da transação do Lifan. Isto posto, acolho os pedidos 

formulados na inicial para: Deferir a consignação em pagamento do valor 

total devido pelo autor ao requerido Cleverson Rodrigues Machado, o que 

corresponde a R$ 7.000,00 (sete mil reais) da primeira transação (Toyota) 

e mais R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) referente à segunda transação 

(Lifan), mediante depósito judicial, devendo referidos valores ser 

atualizados com correção monetária pelo INPC e juros de mora legais, 

ambos desde a citação. Logo, intime-se o autor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o depósito do valor devido. Efetuado o depósito, 

intimem-se os requeridos para manifestação quanto ao valor depositado 

no mesmo prazo. De forma condicionada, isto é, se cumprida a 

consignação na forma acima determinada, condeno os requeridos na 

obrigação de fazer relativamente a entrega do documento único de 

transferência do veículo Toyota descrito na inicial, devidamente 

preenchido e firmado em favor do autor ou pessoa por ele indicada, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais). Por conseguinte, julgo extinto o presente processo de 

conhecimento, na forma do art. 487, I do NCPC. Condeno os requeridos ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma 

do art. 85, § 3º do NCPC. Após o transito em julgado, aguarde-se em 

Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo cumprimento 

voluntário, ou ainda, requerimento para deflagração do cumprimento de 

sentença, certifique-se e remeta-se o processo ao arquivo. P.R.I.C. Às 

providências. Sorriso/MT, 12 de Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001165-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997 (ADVOGADO)

 

Autos nº 1001165.06.2016.8.11.0040 (PJE) Embargante: Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S/A Embargada: Ministério Público 

Estadual Embargos de Declaração Vistos etc. Cuida-se de Embargos de 

Declaração apresentados peor Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A em relação à sentença prolatada nos autos, aduzindo que a 

mesma foi contraditória ao confirmar a decisão liminar e julgar procedente 

a demanda, uma vez que a liminar foi cumprida pela ora embargante. 

Segue dizendo que, nesta hipóteses, tendo a liminar caráter satisfativo, a 

ação deveria ser extinta por perda superveniente do objeto, na forma do 

art. 485, VI do CPC. (Id. 105550379) Sobre os embargos apresentados, o 

Ministério Público Estadual manifestou-se a seguir, Id. 10801527. É o breve 

relato. Decido. Sobre o instituto em pauta, o Novo Código de Processo Civil 

estabelece que: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

– incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” “Art. 

1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em 

petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição 

ou omissão, e não se sujeitam a preparo. § 1º Aplica-se aos embargos de 

declaração o art. 229. § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, 

caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão 

embargada.” Mercê dos argumentos lançados pela embargante, é 

cristalino que os embargos manejados objetivam apenas e tão-somente a 

modificação do teor da decisão prolatada, inexistindo a contradição 

alegada, senão vejamos. Em primeiro lugar, convém anotar que além da 

obrigação da ré de promover medidas para satisfação dos vícios da rede 

de energia elétrica na localidade indicada na inicial, a sentença proferida 

também contém a determinação para que a requerida/embargante preste 

atendimento aos usuários em tempo razoável, sendo esta prestação de 

natureza continuada que não foi deferida liminarmente. Portanto, diante do 

cenário acima, vê-se que resta totalmente desarrazoada a tese da 

requerida/embargante no sentido de que houve a perda superveniente do 

objeto da ação, devendo esta ser extinta sem resolução do mérito. 

Ademais, em conformidade com o entendimento jurisprudencial 

predominante em nossos tribunais, o fato de a liminar deferida ter sido 

cumprida não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, visto 

que cuida-se de medida provisória que necessita, se for o caso, 

convolar-se em definitiva. Nesse sentido, RECURSO DE APELAÇÃO – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE – 

UTI MÓVEL – LIMINAR DEFERIDA E CUMPRIDA – PERDA DO OBJETO NÃO 

CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A concessão de 

liminar tem caráter provisório, não significando seu cumprimento a perda 

de objeto da ação, havendo a necessidade de que o feito tenha o 

prosseguimento para formalização da tutela definitiva. (Ap 63229/2012, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2013, Publicado no DJE 

03/06/2013) Nessa esteira, verifica-se o manifesto propósito protelatório 

dos embargos manejados, o que merece a imposição da multa legal 

prevista para a hipótese, nos termos do art. 1026, § 2º do NCPC. Aliás, 

nesse sentido já se pronunciou o E. TJ/MT., senão vejamos: “EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS – EFEITOS MODIFICATIVOS – REEXAME DE QUESTÃO 

JÁ DELIBERADA PARA EMPLACAR TESE DA PARTE EMBARGANTE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO – 

PROPÓSITO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 538, PAR. 

ÚN., CPC – RECURSO REJEITADO. 1. Não havendo qualquer omissão, 

obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os 

embargos de declaração, até porque não se prestam ao reexame da 

causa. 2. Prevê o CPC, sanção à desvirtuada utilização dessa espécie 

recurso, estipulada em seu art. 538, parágrafo único, onde a parte 

simplesmente pretende a rediscussão da matéria e valer-se do efeito 

interruptivo.” (ED 7148/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 

15/03/2016) Logo, não havendo vício a ser sanado em relação à sentença 

proferida, de modo que se mostra evidentemente protelatório os 

embargos, além do seu não acolhido, urge aplicar em desfavor da 

embargante a multa legalmente prevista para a hipótese. Pelo exposto, 

recebo, todavia, deixo de acolher os embargos de declaração 

apresentados e, sendo este flagrantemente protelatório, condeno os 

embargantes ao pagamento da multa de 2% sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 1026, § 2º do NCPC. Cumpra-se o já 

determinado na sentença proferida. Às providências. Sorriso/MT, 12 de 

Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002825-35.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAZIL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS OAB - SP0146105A (ADVOGADO)

ROBERTO POLI RAYEL FILHO OAB - SP153299 (ADVOGADO)

 

Autos nº 1002825.35.2016.8.11.0040 (PJE) Requerente: Joazil da Silva 

Requerido: Bunge Alimentos S/A Sentença com mérito Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança c.c. Indenização por Danos Materiais e 

Morais ajuizada por Joazil da Silva em face de Bunge Alimentos S/A, 

ambos qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos expostos 

na inicial, ID 3302131, instruída com documentos, ID 3302132 e ss. 
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Despacho inicial, ID. 3319250. Habilitação da ré e seu Procurador nos 

autos, ID 4888413 e ss. A tentativa de conciliação restou infrutífera, ID 

4930659. A seguir, juntou-se contestação e documentos apresentados 

pela ré, ID 5069650 e ss. Impugnação à contestação, ID 5478642. Decisão 

saneadora, ID 10528515. Seguindo, a partes informaram nos autos não 

terem provas orais a serem produzidas em audiência, requerendo o 

julgamento antecipado da lide, ID. 10818805 e 10922302. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. Ante o pedido de julgamento antecipado da lide 

apresentado pelos litigantes, CANCELO a audiência de instrução 

designada a passo a examinar a matéria controvertida. Situando a 

questão, diz o autor ser transportador autônomo de cargas devidamente 

inscrito no RNTRC – Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de 

Cargas sob nº 003996971 da ANTT, sendo pessoa de poucas posses e 

que vive exclusivamente de sua atividade. Segue afirmando que, em 

setembro/2016 foi contratado pela ré para fazer um frete do RD Armazéns 

Gerais deste Município para os Armazéns da ré no Município de Nova 

Mutum. Diz que ficou 56 horas aguardando o embarque e liberação de 

nota, pois entrou para carregar no dia 03/09/2016 às 10h:06min e somente 

foi liberado para seguir viagem no dia 05/09/2016 às 18h:05min., conforme 

demonstram os documentos que instruem a inicial. Conclui que, com 

fundamento no disposto no § 5º do art. 11 da Lei 11442/2007 faz jus à 

indenização pelos danos materiais e morais suportados. Lado outro, a ré 

alega que o atraso noticiado para carregamento da carga se deu em razão 

de caso fortuito/força maior, fato este que exclui o nexo causal e afasta a 

culpa da requerida. Além disso, sustenta a requerida que o autor deixou 

de cumprir o dever legal de agendar previamente o descarregamento da 

mercadoria, nos termos do art. 11, § 1º da Lei nº 11.442,07. Pois bem. De 

pronto, é conveniente registrar ser fato incontroverso nos autos, eis que 

alegado pelo autor e não impugnado pela ré o contrato de prestação de 

serviço de transporte firmado entre ambos, bem como o atraso para 

carregamento da carga. Entretanto, objetivando eximir-se da 

responsabilidade civil que lhe é atribuída, a demanda alega que o atraso de 

seu deu em decorrência de caso fortuito/força maior. Com efeito, o tema 

caso fortuito e força maior não é questão pacífica na doutrina pátria, eis 

que há vários conceitos para cada um deles ou para os dois quando 

considerados expressões sinônimas. A despeito disso, urge destacar que 

ser de suma importância a lição do mestre Sílvio Venosa, que simplifica a 

questão ao afirmar que não há interesse público na distinção dos 

conceitos, até porque o Código Civil não fez essa distinção conforme a 

redação seguinte: “Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos 

resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se 

houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de 

força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível 

evitar ou impedir.” Dito isso, resta clarividente dos autos que a tese da ré 

não prospera, na medida em que sequer indicou em que consiste o caso 

fortuito, ou ainda, de forma maior que deu causa ao atraso do 

carregamento do produto. Logo, restando inequívoco que, de fato, houve 

atraso no carregamento da mercadoria transportada, já que além de não 

impugnada a alegação da parte autora, há nos autos documentos 

comprobatórios do referido atraso, há que se acolher o pedido para 

condenar a ré ao pagamento da quantia referente às diárias, pelo período 

em que o caminhão permaneceu aguardando o carregamento. Para que 

não paire dúvidas, a alegação da ré de que houve o descumprimento do 

disposto no art. 11, § 1º da Lei nº 11.442/2007 no que pertine ao 

agendamento prévio do descarregamento da mercadoria não deve ser 

acolhida, uma vez que o dispositivo legal refere-se ao 

DESCARREGAMENTO, enquanto que, na hipótese concreta em análise, o 

atraso ocorreu no momento do CARREGAMENTO. Por derradeiro, em 

relação ao pedido de indenização por danos morais, este Juízo entende 

ser incabível a pretensão, já que a indenização prevista na lei específica já 

se presta a recompor os danos, inclusive morais, decorrentes do atraso 

no carregamento e/ou descarregamento da mercadoria. Isto posto, acolho 

o pedido apresentado na inicial para condenar a ré Bunge Alimentos S/A 

ao pagamento do valor de R$ 2.925,60 (dois mil, novecentos e vinte e 

cinco reais e sessenta centavos), correspondente as diárias, conforme 

disposto no art. 11, § 5º da Lei nº 11.442/2007, valor este que deve ser 

corrigido monetariamente desde a data do ilícito (05/09/2016) e com juros 

de mora legais desde a citação. Em consequência, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. 

Com fundamento no princípio da causalidade, condeno a ré ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre 

o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3º do CPC. Transitada em 

julgado a presente sentença, aguarde-se em Cartório, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, o cumprimento voluntário do julgado, ou ainda, a provocação 

do interessado quanto a deflagração do cumprimento de sentença. Na 

última hipótese, após a reclassificação do processo, proceda-se na forma 

do art. 523 do CPC. Por fim, nada sendo requerido no prazo acima, ao 

arquivo. Às providências. P.R.I.C. Sorriso/MT., 12 de Dezembro de 2017. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000527-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS ROOS (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000527-36.2017.8.11.0040. Requerente: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A Requerido: Matheus Roos Sentença sem Resolução 

de Mérito Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de MATHEUS 

ROOS, ambos devidamente qualificados no presente feito, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial, que veio acompanhada pelos 

documentos constantes no ID. 4843039. Determinou-se a emenda da 

exordial, ID. 4986211. Em cumprimento a determinação acima, o autor 

manifestou-se no ID. 5553717. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Sobre o assunto, o Código 

de Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...)” Do breve relato acima, se 

tem que, determinado ao autor a emenda da inicial (ID. 4986211), o mesmo 

limitou-se a juntada do instrumento de protesto (ID 5553717). Entrementes, 

consoante já exposto na decisão de ID 4986211, não foi demonstrada a 

mora da parte devedora, eis que a intimação da parte requerida se deu por 

edital, a qual somente é possível quando esgotadas as tentativas de 

intimação pessoal da parte devedora/ré, o que não é o caso dos autos, já 

que o autor não juntou qualquer prova nesse sentido, de modo que, o 

indeferimento da inicial com a consequente extinção do processo é medida 

que se impõe. Apenas a título de esclarecimento, anoto que, o 

indeferimento da petição inicial e, posterior extinção do processo sem 

resolução do mérito, não está condicionado à intimação pessoal da parte 

autora, eis que, o Estatuto Processual Civil, não traz insculpido em seu 

bojo mencionada previsão. Ante o exposto e tudo mais que dos autos 

consta INDEFIRO a petição inicial, e consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, I c.c art. 321, parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. CUSTAS, se houver, pelo autor. HONORÁRIOS advocatícios 

indevidos. PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro nos termos que dispõe o 

Provimento 42/2008-CGJ/MT. TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá 

ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de 

estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 07 de Junho de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002774-24.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO KORBES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (RÉU)

 

Autos nº 1002774.24.2016.8.11.0040 (PJE) Vistos etc. Ante o teor da 

certidão que consta do Id. 5540388, decreto a revelia do requerido Banco 

do Brasil S/A, nos termos do art. 344 do CPC. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 10 (Dez) dias, informar se pretende produzir provas, ou 

ainda, se concorda com o julgamento antecipado da lide. Às providências. 

Sorriso/MT., 14 de Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi 
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Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006364-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ZAMBON DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHIRLEY RODRIGUES DORNELES (RÉU)

 

Autos nº 1006364-72.2017.8.11.0040 Vistos etc. Analisando detidamente 

os autos, verifica-se que o autor formulou pedido de justiça gratuita. 

Entretanto, considerando que o mesmo é comerciante, bem como pelo que 

se denota dos autos possui imóvel em locação, torna-se crível que possui 

capacidade financeira para efetuar o recolhimento das custas. Não 

obstante o disposto no art. 4º, da Lei n. 1060/50, ao dizer que “A parte 

gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial”, entendo que o mesmo não deve ser 

aplicado de forma absoluta e irrestrita. Sobre o assunto, oportuno a lição 

de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, verbis: “A declaração 

pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático 

que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do 

peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o 

juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, 

livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil Comentado e 

Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2010). Desse 

modo, ante a ausência de elementos que evidenciem a hipossuficiência 

alegada, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita. Posto isso, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR a inicial em consonância com o acima exposto, nos termos do 

artigo 321 do Código de Processo Civil, bem como proceder ao 

recolhimento da taxa e custas judiciais, sob pena de indeferimento e 

consequente extinção. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 14 de Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003241-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL DALLEPIANE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIELI DAPONT OAB - MT18090/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NERI DA ROSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1003241-03.2016.8.11.0040. Vistos etc. Considerando o teor da 

certidão de id. 11128249, REDESIGNO a solenidade anteriormente 

aprazada para o dia 02 de Abril de 2018, às 08h15min. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 14 de 

Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004523-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IARA BEATRIZ SCHERER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE OAB - SP0341631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TONINI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Autos nº 1004523-42.2017.8.11.0040. Vistos etc. Considerando o teor da 

certidão de id. 11128423, REDESIGNO a solenidade anteriormente 

aprazada para o dia 02 de Abril de 2018, às 08h30min. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 14 de 

Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004952-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

Autos nº 1004952-09.2017.8.11.0040. Vistos etc. Considerando o teor da 

certidão de id. 11128596, REDESIGNO a solenidade anteriormente 

aprazada para o dia 02 de Abril de 2018, às 08h45min. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 14 de 

Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005987-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Autos nº 1005987-04.2017.8.11.0040. Vistos etc. Considerando que as 

audiências de conciliação/mediação da Primeira Vara são agendadas para 

as segundas-feiras, o que não foi observado quando do agendamento da 

solenidade aprazada, REDESIGNO a solenidade para o dia 02 de Abril de 

2018, às 13h30min. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 14 de Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001781-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA FRANCISCA DOS SANTOS - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO)

 

Autos nº 1001781-44.2017.8.11.0040. Vistos etc. Considerando o teor da 

certidão de id. 11129016, REDESIGNO a solenidade anteriormente 

aprazada para o dia 02 de Abril de 2018, às 09h15min. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 14 de 

Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001595-55.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS CORREIA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

Autos nº 1001595-55.2016.8.11.0040. Vistos etc. Considerando o teor da 

certidão de id. 11129228, REDESIGNO a solenidade anteriormente 

aprazada para o dia 02 de Abril de 2018, às 09h30min. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 14 de 

Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002365-48.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LEANDRO GEWINSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (RÉU)

 

Autos nº 1002365-48.2016.8.11.0040. Vistos etc. Considerando o teor da 

certidão de id. 11129374, REDESIGNO a solenidade anteriormente 

aprazada para o dia 02 de Abril de 2018, às 09h45min. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 14 de 

Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005811-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR ALDO CHENET (REQUERENTE)

GIOVANI DIOMAR PRESSER (REQUERENTE)

LOERI POSSA (REQUERENTE)

AGROVIA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

Autos nº 1005811-25.2017.8.11.0040. Vistos etc. Considerando o teor da 

certidão de id. 11129701, REDESIGNO a solenidade anteriormente 

aprazada para o dia 02 de Abril de 2018, às 10h00min. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 14 de 

Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005679-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DO PRADO OKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENTO JOSE DE ALENCAR OAB - MT14539/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL LTDA (REQUERIDO)

 

Autos nº 1005679-65.2017.8.11.0040. Vistos etc. Considerando o teor da 

certidão de id. 11129922, REDESIGNO a solenidade anteriormente 

aprazada para o dia 02 de Abril de 2018, às 10h15min. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 14 de 

Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005139-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALI LIMA SIQUEIRA DOMBROWSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA (RÉU)

 

Autos nº 1005139-17.2017.8.11.0040. Vistos etc. Considerando que as 

audiências de conciliação/mediação da Primeira Vara são agendadas para 

as segundas-feiras, o que não foi observado quando do agendamento da 

solenidade aprazada, REDESIGNO a solenidade para o dia 02 de Abril de 

2018, às 13h15min. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 14 de Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002877-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL OAB - SP211853 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZARIO SAPIAGINSKY (EXECUTADO)

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXECUTADO)

 

Autos n° 1002877-31.2016.8.11.0040. Vistos etc. No que pertine às 

informações requisitadas, segue ofício anexo, o qual deverá ser 

imediatamente encaminhado à Secretaria da Terceira Câmara de Direito 

Privado via Malote Digital. No mais, em cumprimento a determinação 

exarada no Agravo de Instrumento n. 1013260-57.2017.8.11.0000, 

EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento dos valores 

bloqueados. Oportunamente, CONCLUSOS. Às providências. Sorriso/MT., 

14 de Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001565-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R M DA ROSA AUTO SOCORRO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO OAB - DF34308 (ADVOGADO)

 

Autos nº 1001565-83.2017.8.11.0040. Vistos etc. Considerando o teor da 

certidão de id. 11149453, REDESIGNO a solenidade anteriormente 

aprazada para o dia 02 de Abril de 2018, às 13h45min. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 14 de 

Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003262-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES EZIQUIEL WESLING KRAUSE (EXECUTADO)

NICANOR FORNECK SEHN (EXECUTADO)

FK PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

 

Autos nº 1003262-76.2016.8.11.0040. Vistos etc. Tratam-se de embargos 

de declaração ofertados por HSBC BANK BRASIL S/A em face da 

sentença proferida em id. 10781807, alegando que a mesma contém 

contradição, eis que não houve desídia da parte, pois apresentou o título 

executivo tempestivamente, sanando, portanto, a determinação anterior. 

Na oportunidade, juntou os documentos de id. 10931893 e ss. Vieram os 

autos conclusos. É O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Sobre o instituto em pauta, o Novo Código de Processo Civil estabelece 

que: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Pois bem. No que tange a 

aludida contradição, entendo que assiste razão a parte autora, haja vista 

que comprovou satisfatoriamente a apresentação do título em Cartório na 

data de 03/08/2017, ou seja, anteriormente a prolação da sentença e a 

confecção da certidão pela Sra. Gestora Judiciária de id. 9697737, datada 

de 31/08/2017. É certo que, embora a exequente não tenha informado nos 

autos a apresentação do título em Cartório, em atenção ao princípio do 

aproveitamento dos atos processuais, e da celeridade processual, a 

sentença proferida deve ser anulada. Assim, em consonância com o 

exposto, ANULO a sentença constante em id. 10781807. Por conseguinte, 

prossiga no cumprimento da determinação exarada em id. 4164393, 

EXPEDINDO-SE o necessário à citação da parte executada. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 13 de Dezembro de 

2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001953-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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PEDRO ROGERIO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1001953-83.2017.8.11.0040 

AUTOR: PEDRO ROGERIO FERREIRA RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. Cuida-se de Ação Revisional c.c. 

Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela Antecipada ajuizado por 

Pedro Rogério Ferreira em face de Banco Bradesco Financiamentos, 

ambos qualificados nos autos, narrando, em síntese, que firmou contrato 

de financiamento bancário, para a aquisição de bem móvel, porém, há 

cobrança indevida de juros remuneratórios, capitalização, além da 

incidência abusiva de taxa CET. Em razão disso, postula pela revisão do 

contrato para declarar a ilegalidade dos encargos supracitados, com a 

expurgação da cobrança indevida e conseguinte compensação. Pugna, 

liminarmente, pela abstenção da requerida de inserir seu nome nos órgãos 

de cadastro de inadimplentes e consignação do valor que endente devido. 

A exordial foi instruída com documentos de ID. 6140776 e ss. Decisão 

inicial, ID. 8793654. Requerimento do autor pelo cancelamento da audiência 

de conciliação designada, ID. 9392396. A tentativa de conciliação restou 

frustrada, diante da ausência da parte autora, ID. 9935519. Certificou-se o 

decurso do prazo sem apresentação de contestação, ID. 10318221. 

Requerimento do autor pela decretação da revelia da ré, Id. 10420379. 

Manifestação do banco-requerido, Id. 10727087. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. De pronto, ante o teor da certidão que consta do ID 

10318221, com fundamente no art. 344 do CPC, decreto a revelia do 

banco-réu. No entanto, verifico que os efeitos da revelia devem ser 

aplicados com certa parcimônia, razão pela qual passo a análise meritória 

pormenorizada. Preliminarmente, constata-se que a matéria questionada é 

meramente de direito e de cunho documental, sendo certo que os mesmos 

já se encontram nos autos, não sendo necessária dilação probatória, 

portanto, passo a julgar antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do NCPC. De início, observo que a relação de direito material 

judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, por revelar 

nítida relação de consumo, nos termos da Súmula n. 297 do STJ, assim 

redigida: “Súmula n. 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável 

às instituições financeiras.” Pois bem, a priori, quanto a alegação da taxa 

de juros remuneratórios, o STF, por meio da Súmula Vinculante n. 07, 

sacramentou a discussão da matéria ao decidir que o §3º do art. 192 da 

CF, revogado pela EC n. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% 

ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de Lei Complementar. O 

Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, enfrentou a questão no REsp n. 

1.061.530/RS, estabelecendo orientação nos seguintes termos: 

“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições 

financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada 

na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de 

juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 

abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos 

de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É 

admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações 

excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a 

abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada 

– art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às 

peculiaridades do julgamento em concreto.” Com efeito, embora pareça 

não existir limitação à taxa de juros compensatórios, pode haver 

limitações, de acordo com o caso concreto, nas hipóteses de: a) ausência 

de contrato ou da fixação da taxa de juros e b) abusividade dos juros 

contratuais, comparados à taxa média de mercado. A primeira exceção se 

trata da ausência de contrato ou de previsão da taxa de juros. Inexistindo 

o contrato, ou não sendo juntado nos autos o contrato que deu origem ao 

empréstimo bancário, contendo as taxas aplicáveis, será fixada a taxa 

média de mercado, para as operações da mesma espécie, no mesmo 

período. Do mesmo modo, caso haja contrato nos autos, mas não haja 

previsão do quantum da taxa de juros, esta também será limitada à taxa 

média de mercado, salvo, em ambos os casos, se a taxa praticada pelo 

banco for mais vantajosa ao consumidor. Por outro lado, tendo sido 

juntado aos autos o contrato bancário com a previsão das taxas de juros 

remuneratórios, somente haverá a limitação dos juros se comprovada a 

abusividade das taxas pactuadas, devendo ser demonstrado nos autos 

que a taxa é excessivamente superior à média de mercado. Sobre o 

assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: "A jurisprudência desta 

Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica 

a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não 

se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na 

estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no 

caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado" (STJ. 

AgRg no REsp 789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010). 

Sendo assim, e após volver os olhos para o feito, mais precisamente para 

o contrato apresentado em ID. 6140809 é possível visualizar que foi 

pactuada a taxa de juros mensal de 2,38%, sendo certo que tal índice não 

destoa excessivamente da média de mercado estabelecida pelo BACEN 

para o período e modalidade do contrato (1,85%). No ponto, resta pacífico 

na jurisprudência que somente “é abusiva a taxa de juros remuneratórios 

se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de 

mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 

1.061.530/RS.” (TJMT - Ap, 52148/2014, DESA.SERLY MARCONDES 

ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2014, Data da 

publicação no DJE 27/10/2014.) (destaquei) Portanto, não se vislumbro 

qualquer ilegalidade quanto às taxas de juros. Quanto à capitalização dos 

juros – anatocismo, para elucidar a questão em foco, convém colacionar o 

entendimento do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. AÇÃO REVISIONAL. 

JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO. 

REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. 

POSSIBILIDADE. ART. 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. 

INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA AFETA AO EG. STF. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. (...) 3. A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no 

sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos 

bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 

1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, 

desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de 

juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. (...).5. Agravo regimental a 

que se nega provimento”. (STJ – 4ª T. AgRg no AREsp 567.110/MS. Rel. 

Ministro Raul Araújo, J. 03/03/2015, DJe 30/03/2015) Exala daí, portanto, 

que a capitalização é plenamente admitida, desde que pactuada, sendo 

certo que tal requisito está demonstrado no contrato (ID. 6140809 - Pág. 4) 

que, em outras palavras, não se mostra ilegal. Quanto a taxa 

demonstrativa do custo efetivo total da operação (CET), a jurisprudência 

mais autorizada aponta que “é lícita a incidência do Custo Efetivo Total – 

CET, desde que haja previsão em contrato” (TJMT - Ap 10608/2013, Desa. 

Serly Marcondes Alves, Sexta Câmara Cível, J. 02/07/2014, P. 

07/07/2014), sendo assim, ante expressa previsão no contrato em ID. 

6140809 - Pág. 4 resta permitida sua incidência. Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, fazendo-o com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Condeno o autor nas custas e despesas processuais, bem 

como em honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, §º2, do mesmo códex, porém, suspensa 

a exigibilidade, vez que beneficiária de AJG (ID. 8793654 - Pág. 5). 

DECLARO PUBLICADA a presente sentença com a inserção no Sistema 

PJE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. 

INTIMEM-SE. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser 

previamente CERTIFICADO nos autos, AO ARQUIVO, mediante as baixas e 

anotações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2017. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003467-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MORAES DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

 

Autos nº 1003467-71.2017.8.11.0040 Vistos etc. Já tendo ocorrido a 

triangularização processual,, bem como a apresentação de contestação, 
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INTIME-SE a parte demandada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do pleito de desistência formulado, na forma do art. 

485, §4º, do CPC. Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 14 de Dezembro 

de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001960-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO)

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA VIANA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Autos nº 1001960.12.2016.8.11.0040 (PJE) Vistos etc. Defiro a 

suspensão do processo pelo prazo requerido. Remetam-se os autos ao 

arquivo provisório. Decorrido o prazo de suspensão, intime-se o 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção da execução pela quitação do débito. Cumpra-se. 

Sorriso/MT, 14 de Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003516-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PLETSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SMB PLACAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1003467.71.2017.8.11.0040 (PJE) Decisão saneadora Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Indenização ajuizada por Rodrigo Pletsch em face de 

Regional Placas Ltda ME, ambos qualificados nos autos, consoante fatos e 

fundamentos expostos na inicial ID. 8829028, instruída com documentos, 

ID. 8829052 e ss. Decisão inicial, ID. 9246025. Certidão positiva de citação, 

ID. 9410553. A tentativa de acordo perante o CEJUSC local restou 

infrutífera, ID. 9934057. A seguir, a ré apresentou contestação e 

documentos, ID. 10242018 e ss. Impugnação à contestação e 

documentos, ID. 10602285. É o breve relato. Decido. Deflui-se dos autos 

que, ao ofertar contestação, a ré SMB Placas Ltda ME alega a ilegitimidade 

ativa do autor, eis que o veículo que era conduzido pelo requerente 

encontrava-se registrado em nome de terceira pessoa. Por esta razão, 

requer a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 

185, inciso IV do CPC. Com efeito, considerando os fatos que ensejam o 

presente pedido indenizatório, isto é, a prisão indevida do autor por 

suposto vício/defeito na prestação do serviço pela requerida, certo é que, 

embora em se tratando de bem móvel a propriedade transfira-se pela mera 

tradição, no caso em tela, a propriedade do bem, seja ela do autor, seja de 

terceiro, em nada altera a responsabilidade da ré, se restar demonstrado o 

defeito/vício quanto ao serviço prestado. Nessa esteira, diante dos fatos 

que ensejam o pedido indenizatório formulado, evidente a legitimidade do 

autor para figurar no polo ativo da presente ação, de maneira que REJEITO 

a preliminar de ilegitimidade ativa arguida. Ainda preliminarmente, a ré 

impugna o benefício da Justiça Gratuita concedido ao autor, argumentando 

que este contratou banca de Advogados particular, tendo pago a título de 

honorários a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à vista. Sustenta 

ainda que o autor exerce a profissão de motorista, conforme alegado na 

inicial, e reside na casa de seus pais, de modo que não há que se falar em 

prejuízo de seu sustento ou de sua família. A despeito das razões 

apresentadas, tem-se que, s.m.j., o benefício concedido merecer ser 

mantido. Sobre o tema, o entendimento jurisprudencial dominante é no 

sentido de que a contratação de Advogado particular, por si só, não 

constitui indicativo de que a parte possui condições para arcar com o 

pagamento das custas processuais. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO 

RELATIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROVAS CONTRÁRIAS – 

ADVOGADO PARTICULAR CONSTITUÍDO – IRRELEVÂNCIA – RECURSO 

PROVIDO. O fato de possuir advogado contratado para sua defesa é 

irrelevante, posto que não revela, por si só, que a parte possui condições 

financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua 

família. A declaração de hipossuficiência financeira, é princípio bastante 

para a concessão da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de futura 

impugnação e revogação. Nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência financeira”. (AI 152860/2016, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 03/03/2017) 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA 

MATÉRIA - REJEITADA - MÉRITO - JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA NA 

SENTENÇA – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR QUE NÃO 

TEM O CONDÃO DE ELIDIR A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA – 

BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE MANTIDOS - CORTE NO FORNECIMENTO DE 

ÁGUA – INADIMPLÊNCIA EVIDENCIADA - AVISO PRÉVIO – 

COMPROVAÇÃO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A revogação do beneficio, nos termos do 

artigo 7º da Lei 1.060/50, depende de comprovação da inexistência ou 

desaparecimento dos requisitos que ensejaram a sua concessão. A 

existência de advogado contratado não tem o condão de elidir a situação 

de hipossuficiência, porquanto não se presta para mensurar o estado ou 

não de necessidade se a parte é assistida por defensor público ou 

particular. Se a parte autora, ciente da existência do débito e da 

necessidade de quitá-lo, efetuou o pagamento de sua fatura a destempo, 

acarretando, assim, a suspensão do serviço fornecido pela 

concessionária de água, contribuiu de forma exclusiva para que 

ocorresse o evento danoso. Não restando evidenciados maiores abalos 

pela suspensão do serviço no fornecimento de água, inverossímil a 

caracterização do dano moral indenizável. (Ap 155442/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015) No 

mais, ou seja, o fato de o autor exercer profissão de motorista e residir 

com seus genitores, ao contrário do alegado pela ré, não constitui razão 

que justifique a revogação do benefício que lhe fora concedido. Na 

verdade, ao ver deste Juízo, a situação narrada quanto a condição 

ostentada pelo autor – ser motorista e residir com os pais - retrata que se 

trata de pessoa que exerce trabalho lícito, situação que não afasta a 

presunção de pobreza que milita em seu favor, notadamente por residir no 

Brasil, onde o trabalho lícito não recebe o valor a que faz jus, 

prevalecendo o escárnio político em relação aos cidadãos. Posto isso, 

REJEITO também a impugnação ao benefício da Justiça Gratuita, 

mantendo-o em favor da parte autora. Portanto, presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais, DECLARO o processo saneado. 

Desde já, em cumprimento ao disposto no art. 357, II e III do atual CPC, 

anoto que a prova deverá recair genericamente sobre a responsabilidade 

civil da ré pelo suposto ilícito, bem como a os danos de ordem moral e 

material alegados pelo autos, sem prejuízo de outros que podem ser 

sugeridos pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias. Por oportuno, anoto 

que, na hipótese concreta em exame, os meios de prova admitidos em 

serão o documental e o testemunhal. Nos termos do art. 357, III do NCPC, o 

ônus da prova no tocante a responsabilidade civil caberá à ré, visto ser 

flagrante a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na espécie. 

Já a prova da extensão dos danos competirá à parte autora. Desde já, 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 14 DE 

MARÇO DE 2018, ÀS 17:00 HORAS, ocasião em que, além do depoimento 

pessoal das partes, serão ouvidas as testemunhas arroladas. Por 

oportuno, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas, observando-se o disposto no art. 354, § 

4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do NCPC. Às providências. Sorriso/MT., 14 

de Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003694-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DELLA COLLETA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MS10647 

(ADVOGADO)

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO OAB - MT0017074S (ADVOGADO)

ANDRÉ STUART SANTOS OAB - MS0010637A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1003694.95.2016.8.11.0040 (PJE) Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Revisional e Contrato c.c. Declaratória de Nulidade de Cláusulas 

Contratuais c.c. Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Cláudio Roberto 

Della Colleta em face de C.C.L.A.A Outo Verde de Mato Grosso Sicredi 

Ouro Verde de MT, ambos qualificados nos autos, consoante fatos e 

fundamentos expostos na inicial, Id. 4499170, instruída com documentos. 

Após citação da parte-ré, tentativa de conciliação perante o CEJUSC 

infrutífera, oferecimento de contestação e impugnação à contestação, as 

partes noticiaram que compuseram-se amigavelmente nos autos da 

execução (1002979.19.2017.8.11.0040, 1ª Vara), sendo que, no termo do 

acordo constou a expressa desistência quanto ao prosseguimento da 

presente ação. Isto posto, presentes os requisitos legais pertinentes, 

homologo a desistência manifestada e julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII do CPC. Custas pela parte 

autora. Honorários na forma acordada. Transitada em julgado a presente 

sentença, certifique-se e aquive-se. P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT., 

14 de Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000381-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (RÉU)

 

Autos nº 1000381.92.2017.8.11.0040 (PJE) Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Monitória ajuizada por Agro Baggio Máquinas Agrícolas Ltda em face de 

Edson Gustavo Starlick, ambos qualificados nos autos, asseverando ser 

credora do requerido do valor original de R$ 357.255,01 (trezentos e 

cinquenta e sete mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e um centavo), 

representado pela cártula de cheque e notas fiscais discriminadas na 

inicial. Decisão inicial, Id. 5808417. Certidão positiva de citação, Id. 

9451912. Certificou-se o decurso do prazo sem manifestação do 

requerido, Id. 10593673. Seguindo, a parte autora requer a constituição do 

título executivo, Id. 10894565. É o breve relato. Decido. Cuida-se de ação 

monitória visando o pagamento de soma em dinheiro. Deferida de plano a 

expedição do mandado de pagamento, o devedor, regularmente citado, 

não efetuou o pagamento da dívida, nem ofereceu embargos, conforme 

certificado nos autos. Destarte, nos termos do art. 701, § 2° do NCPC, não 

havendo resposta do réu, nem efetuando ele o pagamento da dívida, deve 

ser julgado de plano o processo, instituindo-se, com base nos documentos 

apresentados, título executivo judicial. Posto isso, nos termos do art. 701, 

§ 2º do NCPC, julgo procedente o pedido para declarar constituído, de 

pleno direito, o título executivo judicial em demérito do requerido, na quantia 

de R$ 357.255.01 (trezentos e cinquenta e sete mil, duzentos e cinquenta 

e cinco reais e um centavo, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a 

data de vencimento de cada título e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação, na forma do art. 487, I do CPC. Em consequência, determino o 

prosseguimento do feito, convertendo o mandado inicial em mandado 

executivo. Procedam-se as retificações pertinentes. Condeno o requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 3º do NCPC. Após 

o trânsito em julgado, intime-se a autora para requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, apresentando cálculo atualizado da 

dívida (art. 798, inciso I, alínea a, do NCPC). P.R.I.C. Às providências. 

Sorriso/MT., 15 de Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000359-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELA TALITA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA AGNER OAB - MT19394-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE ALMEIDA TRAVESSIN (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000211.23.2017.8.11.0040 (PJE) Vistos etc. Havendo interesse 

de incapaz, na forma do art. 178, inciso II do CPC, colha-se o parecer 

prévio do MPE. Às providências. Sorriso/MT., 15 de Dezembro de 2017. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002851-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GESAR GEHLEN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

 

Processo: 1002851-33.2016.8.11.0040 Requerente: Fiagrill Ltda 

Requerido: Gesar Gehlen Vistos, etc. Cuida-se de Ação Monitória ajuizada 

por Fiagrill Ltda em desfavor de Gesar Gehlen, dizendo-se credora do 

valor de R$ 45.310,18 (quarenta e cinco mil, trezentos e dez reais e 

dezoito centavos), atualizado até a data do ajuizamento da demanda, 

referente às notas fiscais NFE n° 13008 no valor de R$22.036,28, NFE 

13042 no importe de R$111,42, NFE 13061 no montante de R$623,92, NFE 

13602 no valor de R$491,02 e NFE 13075 na quantia de R$14.263,76, 

respectivas duplicatas e comprovantes de entrega das mercadorias. Com 

a inicial vieram os documentos de ID 3312772 e seguintes. Citado, o 

requerido opôs embargos monitórios, negando a compra e recebimento 

dos produtos representados somente pela nota fiscal de n° 13008, por 

constar como recebedor pessoa estranha ao embargante. Ademais, 

requereu que os juros e correção monetária fossem aplicados desde a 

citação, e não desde o vencimento dos títulos, consoante apresentado 

pelo requerente/embargado no cálculo acostado à inicial (ID 6090977). A 

resposta veio acompanhada dos documentos de IDs 6090985 e 6115998. 

Impugnação aos embargos, ID 7225679, requerendo a constituição 

definitiva do título em relação aos valores correspondentes às notas 

fiscais não impugnadas e autuação em apartado dos embargos para 

discussão do valor constante da NFE 13008. Ainda, impugnou o pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo embargante e 

formulou pedido de condenação em litigância de má-fé. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando detidamente os 

embargos monitórios apresentados, verifica-se que o embargante tornou 

controvertido apenas o crédito representado pela nota fiscal de n° 13008, 

no valor de R$ 22.036,28 (vinte dois mil, trinta e seis reais e vinte e oito 

centavos), eis que assinada por terceiro estranho à presente lide. Já no 

tocante às demais notas fiscais carreadas à inicial - NFE 13042, NFE 

13061, NFE 13062 e NFE 13075, eis que acompanhadas de duplicatas por 

ele aceitas e de comprovante de recebimento das mercadorias por ele 

assinados, não apresentou oposição, limitando-se a atacar o termo inicial 

da incidência de juros e correção monetária. Contudo, não apresentou 

demonstrativo discriminado e atualizado do valor que considerava correto, 

conforme determina o art. 702 e parágrafos. Assim, merece acolhimento o 

pedido da embargada para que o embargante satisfaça o débito 

representado pelas duplicatas e notas fiscais não impugnadas, de n° 

13042, 13061, 13062 e 13075, aceitas e acompanhadas do comprovante 

de entrega das mercadorias, uma vez que é devedor original dos títulos. 

Por tais razões, de rigor a constituição definitiva do título executivo judicial 

em relação à parcela incontroversa, totalizando o importe de R$ 23.279,90 

(vinte e três mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos), eis 

que, não tendo o devedor apontado o valor correto, nem apresentado 

demonstrativo discriminado e atualizado, deverá ser descontado do 

cálculo que acompanha a inicial apenas o valor original da NFE nº 13008 

(art. 702, §4º). Sendo, então, os embargos parciais, de rigor sua autuação 

em apartado para regular prosseguimento (art. 702, §7°), e consequente 

análise da impugnação à justiça gratuita apresentada pela embargada. 

Ante o exposto, e considerando tudo o que mais dos autos consta, sendo 

os embargos monitórios relativos apenas à parcela do débito, JULGO 
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PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, constituindo, 

de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 23.279,90 (vinte e 

três mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos, que deve 

ser corrigido monetariamente desde o vencimento dos títulos e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Considerando à 

ausência de oposição do requerido/embargante quanto às notas fiscais 

representativas do valor relativo ao título ora constituído, condeno-o ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor de condenação; ficando, contudo, 

suspensa a cobrança até a análise da impugnação à justiça gratuita 

apresentada. Autuem-se os embargos monitórios de ID 6090977 e 

documentos que os acompanham, bem como a impugnação de ID 7225679 

e respectivos documentos em apartado, associando-o eletronicamente a 

este feito, e tornando, após, os novos autos conclusos para as 

deliberações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Certifique-se e cumpra-se. Às providências. Sorriso/MT, 15 de dezembro 

de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000143-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA QUEIROZ DA SILVA (EXECUTADO)

SIDNEY TADEU RICH (EXECUTADO)

 

Autos nº 1000143-73.2017.8.11.0040 Vistos etc. Tendo em vista que os 

executados, devidamente citados em id. 6875159, não pagaram o débito 

executado, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, 

ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos. Sendo exitosa a penhora, INTIMEM-SE pessoalmente os 

executados para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em 

consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do Novo Código de 

Processo Civil. Resultando frustrada a penhora, intime-se o exequente 

para requerer o que de direito, em 10 (dez) dias. Após, conclusos. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Sorriso, 13 de 

Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004612-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BIMBATO OAB - MT20656/O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTEIRA AGRICOLA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MAGALI MARIA DALASTRA (EXECUTADO)

LEONIR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Autos nº 1004612.65.2017.8.11.0040 (PJE) Vistos etc. Cuida-se de 

Execução por Quantia Certa ajuizada por Agroapoio Comércio de Insumos 

Agrícola Ltda, representada por seu sócio-administador, Sr. Emerson 

Oldoni Pagnocencelli em face de Porteira Agrícola Comércio de Cereais 

Ltda, Magali Maria Dalastra e seu marido Leonir de Oliveira, com 

fundamento no contrato particular de compra e venda que instrui a inicial, 

pactuado no valor de U$ 81.832,00 (oitenta e um mil, oitocentos e trinta e 

dois dólares americanos). Antes mesmo da citação dos executados, as 

partes noticiaram nos autos a realização de acordo, juntando os termos do 

mesmo e requerendo sua homologação, Id. 10333892. Pois bem. 

Previamente a homologação da avença, intime-se a executada Porteira 

Agrícola Comércio de Cereais Ltda para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar 

cópia de seu contrato social e eventuais alterações destinadas a 

demonstrar se a subscritora da avença – Magali Maria Dalastra – possui 

poderes para representa-lá em Juízo, bem como constituir Advogado. Às 

providências. Sorriso/MT., 14 de Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001544-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. S. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001544-10.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: MIRIAN COELHO SANTOS EXECUTADO: LEOMAR DOS 

SANTOS SILVA Vistos etc. Compulsando os autos verifico que a parte 

autora não instruiu corretamente a inicial, eis que não juntou aos autos 

cópia da sentença que homologou o acordo entabulado entre as partes. 

Sendo assim, INTIME-SE a parte exequente para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu indeferimento, na forma do 

disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 15 

de dezembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003283-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIELI DAPONT OAB - MT18090/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. D. O. A. (RÉU)

 

Processo n º :  1003283-18 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 19/12/2017. 

MARCILEIA CAPITANIO MULLER DE SOUZA Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003611-79.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE PAIVA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

1003611-79.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca do 

depósito efetuado nos autos. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000425-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADM DO BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MENEGATTI (EXECUTADO)

 

1000425-14.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 
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Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 9 de janeiro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000811-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA LINO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

1000811-78.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de: intimar as Partes Autora e Ré para no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do Laudo Pericial. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002542-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ELIAS DELGADO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

1002542-12.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca do 

depósito efetuado nos autos. 9 de janeiro de 2018 MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000205-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARQUES GRANDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

1000205-16.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca do 

depósito efetuado nos autos. 9 de janeiro de 2018 MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004830-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS & KAYSER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO PARZIANELLO (EXECUTADO)

ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO (EXECUTADO)

 

1004830-93.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para juntar os documentos solicitados 

através do Ofício n.º 1179/2017, nos autos da Carta Precatória junto0 ao 

Juízo Deprecado. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002051-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DELA PRIA (EXECUTADO)

 

1002051-05.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o preparo da Carta 

Precatória expedida. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002825-35.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAZIL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS OAB - SP0146105A (ADVOGADO)

ROBERTO POLI RAYEL FILHO OAB - SP153299 (ADVOGADO)

 

1002825-35.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Executada/Embargada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração interposto, no 

prazo legal. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004613-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FUHR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1004613-50.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 9 de janeiro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1005648-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA BEATRIS BALBINOT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SALO AUTO CENTER LTDA - ME (RÉU)

 

1005648-45.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 
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(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 9 de janeiro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004702-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. B. (REQUERENTE)

CARLA CRISTINA ALMEIDA CARVALHO BRAGA (REQUERENTE)

E. G. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

1004702-73.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 9 de janeiro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002213-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRINKS BRINQUEDOS LTDA - ME (REQUERIDO)

WERBETH RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

1002213-97.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 9 de janeiro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004115-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO DAPONT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIELI DAPONT OAB - MT18090/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

1004115-51.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 9 de janeiro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001450-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE CHIARADIA NAVARRO (REQUERENTE)

PAULO JOSE MARTINS MANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILDA AUGUSTA FIGUEIREDO ROCHA OAB - SP253302 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800/O (ADVOGADO)

 

1001450-62.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Embargada para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Embargos de Declaração interposto, no prazo legal. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005411-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO TORRES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

1005411-11.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, doNCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de abrir vista ao Ministério Público para manifestação. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000835-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. F. C. D. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

A. K. A. D. O. (RÉU)

M. L. C. D. S. (RÉU)

 

Processo nº: 1000835-09.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca das Certidões Negativas dos Meirinhos. 

MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001009-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA VARGAS DA SILVA (EXECUTADO)

JOSE SIDNEI ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

1001009-18.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 4.705,70 (QUATRO 

MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS). Aqueles que 

necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 
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Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’, BEM 

COMO, manifestar-se acerca da CERTIDÃO NEGATIVA. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001797-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA PAULO ABRAAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRLENE MASCKIO (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1001797-95.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003133-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALIMENTOS MASSON LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FRANCISCO DE CARVALHO - ME (RÉU)

 

Processo nº: 1003133-37.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005473-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. G. (AUTOR)

E. C. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CORREIA OAB - 015.604.521-45 (REPRESENTANTE)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. (RÉU)

 

Processo nº: 1005473-51.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005468-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA KONZEN (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ORESTES DORIVAL DOS SANTOS (RÉU)

 

Processo nº: 1005468-29.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002323-96.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RICARDO BERNO (RÉU)

ARI BERNO (RÉU)

INES JUSTINA BERNO (RÉU)

 

Processo nº: 1002323-96.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003330-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON RIVELINO PAULI (EXECUTADO)

MAURO LUIZ PAULI TEN CATEN (EXECUTADO)

APARECIDA JAQUES DA COSTA PAULI TEN CATEN (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1003330-26.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001775-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA FRANCIELLE CORREIA (EXECUTADO)

ADRIANA APARECIDA CORREIA (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1001775-37.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001796-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO SOARES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Processo nº: 1001796-13.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1001862-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SUELEM RODRIGUES DOS SANTOS (DEPRECADO)

 

Processo nº: 1001862-90.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001937-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA SAO BRAZ LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS OAB - MT4783/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE GROSS (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1001937-32.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1003952-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CATERPILLAR S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. ZANCO (DEPRECADO)

 

Processo nº: 1003952-71.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1004089-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZENA AVILA DE SOUZA (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DOS SANTOS FERNANDES (DEPRECADO)

 

Processo nº: 1004089-53.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1004240-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME 

(DEPRECADO)

 

Processo nº: 1004240-19.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002290-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. D. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA VIEIRA LIMA OAB - MT18738/O (ADVOGADO)

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

 

Processo nº: 1002290-72.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 10 de janeiro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001550-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PURI NUTRI COMERCIAL AGRICOLA LTDA - EPP (EXECUTADO)

FABIO GARCIA ALVARENGA (EXECUTADO)

 

1001550-17.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 420,00, Aqueles 

que necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001858-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVACIR SOFIATTI (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1001858-53.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE A PARTE AUTORA NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DE NOVA 

DILIGÊNCIA PARA CITAÇÃO. CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. 

Sorriso/MT, 10 de janeiro de 2018. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002006-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1015 de 1523



DANIELI HARTMANN BRATZ (EXECUTADO)

CLAUDIO ROBERTO BRATZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON JACOB FERREIRA OAB - MT0009845A (ADVOGADO)

 

1002006-98.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

para trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, 

acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), bem como os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002790-75.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Z S INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO ZANATTA (EXECUTADO)

R M BERNARDI ZANATTA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO)

 

Processo nº: 1002790-75.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar as partes, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 10 de janeiro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000419-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES MARSON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR FOGACA DOS SANTOS (RÉU)

NEIDA PERUZZO (RÉU)

ALICE MARIA ZANATTA PERBONI (RÉU)

MOACIR DOMINGOS BUSATTA (RÉU)

BENJAMIN PERBONI SOBRINHO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000419.41.2016.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Rescisão Contratual cc. Restituição de Quantia Paga com 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Fabiano Alves Marson em face 

Moacir Domingos Busatta, Neida Peruzzo, Valmir Fogaça dos Santos, 

Benjamim Perboni Sobrinho e Alice Maria Zanatta Perboni, todos 

qualificados nos autos, consoante razões expostas na petição inicial (ID. 

1422806). Despacho inicial determinando a emenda, ID. 1425554. Petição 

de emenda, Id. 1436432. Seguindo, proferiu-se a decisão que consta do 

Id. 1450994, oportunidade em que foi deferido o pedido antecipatório, 

determinando a sustação ou baixa do protesto indicado na inicial, mediante 

a prestação de caução real, fiança bancária ou seguro garantia judicial. 

Parte autora oferece caução, Id. 1460290 e ss. Termo de caução, Id. 

1473921. Autora informar a averbação da caução junto a matrícula nº 

49.616 do CRI de Sorriso/MT, Id. 1558538 e ss. A citação dos requeridos 

Moacir Domingos Busata, Valmir Fogaça dos Santos, conforme se infere 

dos Ids. 1562740 e 1590592 restaram infrutíferas. A tentativa de 

conciliação restou inexitosa, Id. 1666849. Intimada a manifestar-se, a parte 

autora manteve-se inerte, Id. 4135686. A seguir, aportou nos autos 

manifestação do autor quanto aos requeridos não localizados, Id. 

4151726. Decisão deliberando quanto a citação dos requeridos não 

localizados, bem como designando audiência de conciliação, Id. 4169862. 

Certidão de citação do Espólio de Moacir Domingos Busatta na pessoa do 

herdeiro e inventariante Nilton Moacir Busatta, Id. 4932667. A nova 

tentativa de conciliação perante o CEJUSC restou infrutífera, Id. 6690066. 

A seguir, juntou-se contestação apresentada pelos requeridos, Id. 

6791072 e ss, a qual veio instruída com documentos. Seguindo, a parte 

autora impugnou a contestação e documentos apresentados, Id. 7975421 

e ss. Pois bem. Objetivando regularizar a representação processual do 

Espólio de Moacir Domingos Busatta, de modo a possibilitar o saneamento 

e regular processamento da ação, intime-se a parte-ré para, no prazo de 

10 (Dez) dias, trazer para os autos cópia da certidão de óbito de Moacir 

Domingos Busatta, bem como do termo de inventariante do Espólio. Às 

providências. Sorriso/MT, 10 de Janeiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005846-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA OAB - MT0014431S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1005846-82.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 10 de janeiro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001806-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP (RÉU)

SERGIO SPEROTTO (RÉU)

NADIA FURLAN (RÉU)

 

Processo n º :  1001806-57 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE 

MANIFESTAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000331-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JBS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIAN LENZI NERBASS OAB - SC15459 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PONCIANO COMERCIO DE CARNES EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1000331-03.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 10 de janeiro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006646-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDIR PERGHER (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES OAB - MT3575-O (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO APARECIDO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006646-13.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: ALDIR PERGHER EXECUTADO: EDINALDO APARECIDO 

PEREIRA DA SILVA Vistos etc. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a parte autora requer a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Contudo, considerando a profissão noticiada e diante do 

valor da presente demanda, o qual é considerável, torna-se crível, pois, 

que possui capacidade financeira para efetuar o recolhimento das custas. 

Assim, entendo incabível a concessão das benesses do art. 98, do CPC, 

conforme requerido. Sobre o tema, trago a baila os julgados abaixo. 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - BUSCA 

DE CRÉDITO DE VULTOSO VALOR PELA PARTE NA DEMANDA - 

REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

INDEFERIMENTO - PARTE QUE ALEGA NÃO POSSUIR OUTROS BENS E 

QUE RECEBE APENAS APOSENTADORIA DO INSS EM VALOR QUE NÃO 

LHE PERMITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA 

DE PROVAS SEGURAS NESSE SENTIDO NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE ATENDIMENTO DO PLEITO DADAS AS PECULIARIDADES DO CASO 

CONCRETO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. O juiz pode indeferir o pedido de assistência judiciária 

gratuita se tiver fundadas e motivadas razões para isso, conforme 

exegese do art. 5º da Lei n. 1.060/50 e do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal, sem ofensa ao princípio do devido processo legal. 2. Tendo o 

legislador objetivado, com a promulgação da Lei n. 1060/50, permitir o 

acesso gratuito à Justiça às pessoas menos favorecidas, isto é, 

necessitadas (art. 1º, caput), é de ser analisado o caso concreto para a 

concessão deste benefício. 3. Hipótese em que a ausência de provas 

seguras quanto à impossibilidade financeira de a parte arcar com as 

custas processuais, aliada ao fato de a ação por ela intentada ter como 

objeto o recebimento de quantia vultosa, conduzem à manutenção do 

indeferimento do seu pedido de assistência judiciária gratuita” (AI nº 

32317, 2009, Des. José Ferreira Leite). Pelo exposto, INDEFIRO o pedido 

de assistência judiciária gratuita. INTIME-SE o autor para que proceda ao 

recolhimento das custas e despesas processuais devidas, no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 09 de janeiro de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000013-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HANDBOOK STORE CONFECCOES LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DORSI PEREIRA OAB - SP206649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA GOMES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000013-49.2018.8.11.0040 

EXEQUENTE: HANDBOOK STORE CONFECCOES LTDA. EXECUTADO: 

LUZIA GOMES DE OLIVEIRA - ME Vistos etc. De pronto, analisando 

detidamente o feito, observo que não se acha nos autos o comprovante 

de recolhimento da guia relativa às custas e taxa judiciária. Desta feita, em 

consonância com o disposto no Provimento n. 22/2016-CGJ (art. 2º), 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, na forma do disposto no 

art. 290, do CPC. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 09 de Janeiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006755-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M.S. COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LOURIVAL MACHADO DE MENEZES (EXECUTADO)

 

1006755-27.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, e art. 1º da Ordem de Serviço n.º 

02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte 

Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na Secretaria desta 1ª 

Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, objeto da presente 

execução, para fins de cadastramento e registro, através de carimbo 

próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do NCPC, juntando o 

mesmo aos autos após tal providência. CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, 

acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o 

menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006679-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINA QUINTINO DOS SANTOS (AUTOR)

FABIO ANDREI LINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO)

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ANDREI LINS (RÉU)

IDALINA QUINTINO DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - 666.525.960-91 (PROCURADOR)

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - 705.639.000-59 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006679-03.2017.8.11.0040 

AUTOR: FABIO ANDREI LINS, IDALINA QUINTINO DOS SANTOS RÉU: 

FABIO ANDREI LINS, IDALINA QUINTINO DOS SANTOS PROCURADOR: 

EVANDRO SANTOS DA SILVA, IONARA SANTOS DA SILVA Vistos etc. 

Analisando detidamente a exordial, nota-se que a parte autora deixou de 

juntar instrumento de procuração em nome de Idalina Quintino dos Santos. 

Desta feita, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias em consonância com o acima exposto, sob pena de seu 

indeferimento, na forma do disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 

319, ambos do CPC. Cumprida a determinação acima, COLHA-SE o 

parecer ministerial. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 09 de janeiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006829-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR (REQUERIDO)

 

Autos n° 1006829-81.2017.8.11.0040 Vistos etc. De pronto, analisando 

detidamente o feito, observo que não se acha nos autos o comprovante 

de recolhimento da guia relativa as custas e taxa judiciária. Desta feita, em 

consonância com o disposto no Provimento n. 22/2016-CGJ (art. 2º), 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 
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autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, na forma do disposto no 

art. 290, do CPC. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 08 de Janeiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006605-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RILDO JOACIR DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Autos n° 1006605-46.2017.8.11.0040 e 1006645-28.2017.8.11.0040. 

Vistos etc. Cuida-se de ação de execução extrajudicial proposta por 

BANCO ITAÚ – UNIBANCO S/A em desfavor de RILDO JOACIR DE SOUZA, 

ambos devidamente qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que na 

data de 12/08/13, as partes celebraram contrato sob o nº 

30427-164510141 no valor total de R$ 20.053,89, com pagamento por meio 

de 60 parcelas mensais e consecutivas, contudo, o demandado 

encontra-se inadimplente, sendo que o valor de débito perfaz a quantia de 

R$ 8.537,66 (oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e seis 

centavos). Entretanto, verifica-se que a parte autora, na mesma data, qual 

seja, 18/12/2017, interpôs também ação de busca e apreensão n. 

1006645-28.2017.8.11.0040, fundamentando-a na inadimplência do 

requerido com relação ao ajustado no contrato supramencionado. Assim, 

previamente a qualquer deliberação, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, indicando 

com qual demanda pretende prosseguir e/ou requeira o que entender de 

direito, bem como proceda ao recolhimento da taxa e custas judiciais, sob 

pena de indeferimento e consequente extinção. Oportunamente, façam-me 

os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 08 de Janeiro 

de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006645-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RILDO JOACIR DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Autos n° 1006605-46.2017.8.11.0040 e 1006645-28.2017.8.11.0040. 

Vistos etc. Cuida-se de ação de execução extrajudicial proposta por 

BANCO ITAÚ – UNIBANCO S/A em desfavor de RILDO JOACIR DE SOUZA, 

ambos devidamente qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que na 

data de 12/08/13, as partes celebraram contrato sob o nº 

30427-164510141 no valor total de R$ 20.053,89, com pagamento por meio 

de 60 parcelas mensais e consecutivas, contudo, o demandado 

encontra-se inadimplente, sendo que o valor de débito perfaz a quantia de 

R$ 8.537,66 (oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e seis 

centavos). Entretanto, verifica-se que a parte autora, na mesma data, qual 

seja, 18/12/2017, interpôs também ação de busca e apreensão n. 

1006645-28.2017.8.11.0040, fundamentando-a na inadimplência do 

requerido com relação ao ajustado no contrato supramencionado. Assim, 

previamente a qualquer deliberação, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, indicando 

com qual demanda pretende prosseguir e/ou requeira o que entender de 

direito, bem como proceda ao recolhimento da taxa e custas judiciais, sob 

pena de indeferimento e consequente extinção. Oportunamente, façam-me 

os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 08 de Janeiro 

de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006535-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE MARIA BINSFELD (RÉU)

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (RÉU)

DIOGO RICARDO BAVARESCO (RÉU)

DILCK CHRISTINA BINDE MARTINS (RÉU)

GISELE PAULA CELLA BAVARESCO (RÉU)

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS (RÉU)

SANTA FE INSUMOS AGRICOLA LTDA (RÉU)

JOSE FLAVIO (RÉU)

 

1006535-29.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 10 de janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006655-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PULSAR TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MAZITELI TRINDADE OAB - SP150902 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MCA - COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

 

Autos n° 1006655-72.2017.8.11.0040 Vistos etc. De pronto, analisando 

detidamente o feito, observo que não se acha nos autos o comprovante 

de recolhimento da guia relativa às custas e taxa judiciária. Desta feita, em 

consonância com o disposto no Provimento n. 22/2016-CGJ (art. 2º), 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, na forma do disposto no 

art. 290, do CPC. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 09 de Janeiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003752-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO)

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (RÉU)

 

Processo: 1003752-98.2016.8.11.0040 Requerente: Pedromar Transportes 

Ltda Requerido: Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança de diferença de frete c.c Perdas e Danos 

ajuizada por Pedromar Transportes Ltda em desfavor de Louis Dreyfus 

Commodities Brasil S.A, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, que na data de 18/09/2013, foi contratada pela 

requerida para realização de transporte de grãos do município de Vera/MT 

para Araguari/MG, sendo que, no trajeto, sofreu um acidente, vindo a 

perder parte da carga. Contudo, considerando a existência de seguro, 

recebeu a indenização, e, superado o sinistro, efetuou a entrega do 

restante do produto transportado no local de destino. Informa que o valor 

ajustado para o frete foi de R$ 9.643,85 (nove mil, seiscentos e quarenta e 

três reais e oitenta e cinco centavos), e que o valor da indenização pago 

pela seguradora, no importe de R$ 4.203,50 (quatro mil, duzentos e três 

reais e cinqüenta centavos), foi abatido do valor inicialmente pactuado. 

Assim, deveria ter recebido da requerida o montante de R$5.440,35 (cinco 

mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos), uma vez que 

houve o recebimento do seguro, a entrega da carga e o recebimento do 

preço da venda, não ocasionando nenhum prejuízo à empresa 
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contratante, ora requerida. Sustenta, porém, ter recebido apenas o valor 

de R$ 3.377,47 (três mil, trezentos e setenta e sete reais e quarenta e 

sete centavos), eis que a requerida descontou, indevidamente, do valor do 

frete, a parcela perdida da carga. Por tais razões, e sob o argumento de 

que o frete foi ajustado na modalidade CIF (cost, insurance and freight), 

requer seja a demandada condenada ao pagamento da diferença de 

R$2.062,88 (dois mil e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), 

devidamente atualizada e acrescida de juros, mais danos morais na 

quantia de R$10.000,00 (dez mil reais). A exordial veio acompanhada dos 

documentos de ID 4527328 e seguintes. Pela decisão de ID 4566411, 

determinou-se a citação da requerida, designando audiência de 

conciliação. A tentativa de solução amigável do litígio restou frustrada, em 

razão da ausência da parte demandada, conforme termo de audiência de 

ID 6672391. O requerente pugnou pela decretação da revelia e julgamento 

antecipado do mérito da presente demanda, ID 8029505. Certidão de ID 

8035534 certificando o decurso do prazo sem manifestação da requerida. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a requerida, embora 

devidamente citada, consoante se verifica do AR positivo juntado no ID 

5524715, não compareceu à audiência de tentativa de conciliação 

realizada em 24 de abril do corrente ano, e deixou o prazo para resposta 

transcorrer in albis, conforme certidão de ID 8035534. Nesta medida, 

decreto sua revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil. 

Sendo assim, ante o disposto no artigo 355, II, do Código de Processo Civil, 

e tendo a parte autora pugnado pelo julgamento antecipado, demonstrando 

seu desinteresse de produção de prova em audiência, passo a proferir 

sentença de mérito. Cumpre consignar, por oportuno, que muito embora os 

efeitos da revelia não induzam, automaticamente, à procedência dos 

pedidos iniciais, tenho que, in casu, a pretensão de recebimento da 

diferença do valor do frete procede, porque a prova documental anexada 

com a petição inicial arrima satisfatoriamente a convicção deste Juízo. Isto 

porque, das guias DANFE e DACTE colacionadas às páginas 2 e 3 do ID 

4527325, infere-se que a requerida contratou a requerente para 

realização de frete de 51.180 kg de milho em grãos; ao passo que a fatura 

de ID 4527329, página 5, discrimina o valor contratado para realização do 

transporte da mercadoria, do local de origem para aquele de destino. Ante, 

pois, os efeitos da revelia, reputam-se como verdadeiros os fatos 

alegados pela requerente, consistentes no pagamento a menor do preço 

contratado pelo frete, hipótese esta que não poderia ocorrer, já que a 

quantidade da carga que se perdeu em decorrência do sinistro foi 

indenizada pela seguradora; e de que o serviço foi contratado sob a 

cláusula CIF (cost, insurance and freight) - em que se incluem no preço da 

venda o custo da mercadoria, o frete e o seguro que garante a entrega no 

destino, devendo, pois, ser pago na origem. Nesta medida, tendo a parte 

autora sido contratada para realização de frete no valor de R$ 9.643,85 

(nove mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos); e 

considerando que, em decorrência do sinistro ocorrido, houve pagamento 

de indenização pela seguradora do montante de R$ 4.203,50 (quatro mil, 

duzentos e três reais e cinqüenta centavos), deveria a requerida ter feito 

o repasse de mais de R$ 5.440,35 (cinco mil, quatrocentos e quarenta 

reais e trinta e cinco centavos)à requerente; o que não ocorreu, eis que 

efetuado o pagamento de somente R$ 3.377,47 (três mil, trezentos e 

setenta e sete reais e quarenta e sete centavos) (página 4, ID 4527329). 

Por tais razões, deverá a demandada pagar à requerente o montante 

remanescente de R$ 2.062,88 (dois mil, e sessenta e dois reais e oitenta e 

oito centavos. Outra, porém, é a conclusão que se chega em relação ao 

pedido de ressarcimento de penas em danos, consistente em indenização 

por danos morais. Com efeito, a Súmula 227 do STJ garante que a pessoa 

jurídica possa sofrer dano moral. Contudo, a jurisprudência majoritária 

condiciona a indenização às hipóteses em que é atingida a sua honra 

objetiva ou causado prejuízo material; o que não ocorreu, in casu. A parte 

autora formula sua pretensão sob o argumento de que a requerida 

praticou ato ilícito omissivo, eis que deixou, indevidamente, de arcar com o 

pagamento do frete convencionado, causando-lhe danos. Entrementes, 

não mencionou em que estes consistiriam, não os discriminou, nem 

carreou aos autos documentos comprobatórios neste sentido. Além disso, 

a ofensa à honra objetiva se caracteriza pela repercussão negativa sob 

seu nome ou sua imagem; e fato é que o inadimplemento da requerida não 

perfez vulneração aos direitos da personalidade da pessoa jurídica 

requerente - ocasionando, por conseguinte, a improcedência do pedido de 

danos morais. Neste sentido: INDENIZAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. 

IMPROCEDÊNCIA. Insurgência contra sentença de parcial procedência. 

Sentença mantida. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor se o 

produto foi adquirido como insumo para a atividade econômica 

desempenhada pela autora. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral 

(Súmula 227, STJ), cuja indenização, contudo, depende da comprovação 

de abalo em sua honra ou prejuízo perante terceiros. Precedentes. 

Recurso desprovido.(TJSP - Apelação nº: 0000259-50.2012.8.26.0268 

Comarca: Itapecerica da Serra. Des. Relator: Carlos Alberto de Salles. 

Data de publicação: 12/03/2015)- grifei Ante o exposto, e por tudo mais 

que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

ação, ajuizada por Pedromar Transportes Ltda em desfavor de Louis 

Dreyfus Commodities Brasil S.A, e o faço para CONDENAR a requerida a 

arcar com o pagamento da diferença do valor do frete contratado, no valor 

de R$ 2.062,88 (dois mil e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), 

corrigidos monetariamente desde a data do pagamento (18/10/2013 – 

página 4, ID 4527329), e acrescidos de juros moratórios de um por cento 

(1%) ao mês, a contar da citação. Por conseqüência, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Ante 

a sucumbência parcial, as custas e despesas processuais deverão ser 

dividas proporcionalmente entre as partes. Honorários advocatícios de 

15% sobre o valor da condenação para os patronos de cada uma das 

partes, vedada a compensação (art. 85, §§2° e 14º do CPC). P.R.I.C. Às 

providências. Sorriso/MT, 10 de Janeiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001680-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PAVAO TERRA (EMBARGANTE)

TERRA & TERRA LTDA - ME (EMBARGANTE)

RAQUEL PAVAO TERRA (EMBARGANTE)

NORMA PAVAO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SORRINORTE SUPERMERCADOS LTDA - EPP (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

 

Autos nº 1001680.41.2016.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Embargos à 

Execução ofertados por Terra e Terra Ltda, Norma Pavão, Marcelo Terra, 

Raquel Pavão Terra em desfavor de Sorrinorte Supermercados Ltda – 

EPP, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial (Id. 1864240), instruída 

com documentos (Id. 1864241 e ss). De pronto, determinou-se a emenda 

da petição inicial, Id. 1866935. Petição de emenda e reiteração do pedido 

de suspensão da execução, Id. 1970527. A seguir, a decisão que consta 

do Id. 2919785 deixou de analisar o pedido de efeito suspensivo, diante da 

ausência de garantia à execução. No mais, determinou a intimação do 

embargado para impugnar no prazo legal. Certificou-se o decurso do 

prazo sem manifestação pela embargada, Id. 4769537. Decisão 

determinando a intimação do embargante para especificar eventuais 

provas pretendidas, Id. 1040492. Manifestação dos embargantes sobre as 

provas pretendidas, Id. 10555962. É o breve relato. Fundamento e Decido. 

De pronto, ante o teor da certidão que consta sob o Id. 4769537, decreto a 

revelia da embargada para que surta os regulares efeitos de legalidade e, 

desde já, por se tratar de matéria de ordem pública, passo ao exame da 

preliminar arguida pelos embargantes. Deflui-se dos autos que os 

embargantes alegam preliminarmente e ilegitimidade das pessoas físicas 

dos sócios da empresa Terra e Terra Ltda para figurar no polo passivo da 

execução, eis que os títulos objeto da referida ação foram emitidos pela 

pessoa jurídica da qual são sócios. No ponto, razão assiste aos 

embargantes/executados, eis que equivocada a indicação das pessoas 

físicas para figurar no polo passivo da execução de dívida supostamente 

contraída pela pessoa jurídica, notadamente por se tratar de sociedade 

limitada que tem personalidade distinta da de seus sócios. Aliás, nesse 

sentido o E. TJMT já se pronunciou quando do julgamento da Apelação 

57826/2015, conforme ementa abaixo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓROS - CHEQUES PRESCRITOS – 

AVALISTA ENDOSSANTE – SÓCIOS DA EMPRESA EMITENTE DO CHEQUE 

– REPRESENTANTES LEGAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA – INEXISTÊNCIA 

DE ENDOSSO E AVAL - RELAÇÃO CAMBIÁRIA AFASTADA - RECURSO 

DESPROVIDO. A Ação Monitória é o instrumento processual colocado à 

disposição de credor de quantia certa, com crédito comprovado por 
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documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa 

requerer em juízo o seu pagamento. O cheque prescrito, por exemplo, é 

documento escrito apto a sustentar uma Monitória, conforme entendimento 

pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça. Ocorrendo a 

prescrição, o cheque perde suas características cambiais, quais sejam, 

cartularidade, literalidade, autonomia, independência e abstração, 

deixando de existir, também, os institutos tipicamente cambiais, como o 

aval e o endosso. Dessa forma, o portador do cheque que, em razão do 

tempo, perdeu a força executiva, somente terá ação contra o endossante 

ou avalista, se demonstrar o seu prejuízo e em contrapartida, o 

enriquecimento destes, mas, para isso, deverá em primeiro lugar, buscar 

seus direitos junto ao devedor principal, isto é, o emitente do título. Os 

sócios da empresa somente poderiam responder solidariamente, por dívida 

assumida pela sociedade quando demonstrado que agiram com abuso de 

direito ou fraude, e também se esgotados os meios de recebimento da 

dívida perante a sociedade. Não há no verso dos cheques qualquer 

assinatura, portanto, inexiste a comprovação de que houve endosso. 

Assim, tão só o fato de figurarem como sócios não indicam a existência de 

solidariedade pela dívida, pois assinaram como representante da empresa. 

O endosso deve ser emitido pelo portador do título, o que inexiste no caso. 

A emissão de título autônomo acarreta a responsabilidade da emitente 

pessoa jurídica pelo pagamento, nos termos da lei 7.357/85, e por 

consequência a ilegitimidade passiva da pessoa física representante da 

emitente. A Lei nº 7.357/85, que disciplina a relação cambial específica do 

cheque, não imputa responsabilidade ao mandatário pelo pagamento e sim 

ao emitente do título. Com a prescrição da ação cambiária, tem-se por 

certo que as garantias perdem sua eficácia, inclusive o aval, de maneira 

que não mais responde o avalista pela obrigação assumida pelo devedor 

principal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no 

sentido de que, o aval perde sua eficácia quando prescrita a ação 

cambiária, não mais respondendo o garante pela obrigação assumida pelo 

devedor principal, salvo se comprovado o locupletamento do avalista. (Ap 

57826/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 

16/12/2016) E ainda, “RECURSO INOMINADO. CHEQUE. COBRANÇA. 

CHEQUE EMITIDO PELA PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

PESSOA FÍSICA DO SÓCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. PROCESSO EXTINTO.” (Recurso Cível Nº 71005452834, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, 

Julgado em 01/10/2015) “RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EMITIDO POR PESSOA JURÍDICA. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SÓCIO. EXTINÇÃO DO FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Trata-se de execução de título extrajudicial 

aforada em face de Agave Comércio e Serviços Ltda e Carolina Gehlen. 

Ocorre que, o cheque objeto da presente foi emitidopela empresa a que 

pertence a co-executada, que com ela não se confunde. Portanto, correta 

a decisão que extinguiu o feito em relação à sócia, em face de sua 

ilegitimidade passiva, uma vez que, ademais, não existem elementos para 

se considerar eventual desconsideração da personalidade da entidade 

societária. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.” (Recurso Cível Nº 

71004753679, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ricardo Bernd, Julgado em 10/07/2014) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÁRTULAS 

EMITIDAS PELA PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE EMPRESARIAL DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO 

DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA MANUTENÇÃO DOS SÓCIOS 

COTISTAS COEXECUTADOS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. 

RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS 

EXECUTADOS MANTIDA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. 

Considerando que os embargantes estão representados pela Defensoria 

Pública do Estado, não há falar em intempestividade dos presentes 

embargos, uma vez que os membros daquela gozam de prazos 

processuais contados em dobro. Prefacial afastada. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DAS PESSOAS FÍSICAS EXECUTADAS. 1. Hipótese em que o 

credor da pessoa jurídica, sociedade empresária de responsabilidade 

limitada, pretende o reconhecimento da legitimidade dos sócios cotistas 

mediante a desconsideração da personalidade jurídica da empresa 

coexecutada. Ocorre que, considerando que o feito executivo não foi 

ajuizado tão somente em face da pessoa jurídica emitente das cártulas 

que embasam a pretensão executória (hipótese em que, daí sim, desde 

que preenchidos os requisitos do artigo 50 do Código Civil, poderia o 

credor postular a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade 

empresarial devedora, a fim de incluir os sócios cotistas no polo passivo 

da execução e responsabilizá-los patrimonialmente), mas, sim, tanto 

contra a sociedade empresária, como em face dos sócios dessa, resta 

inviabilizada a desconsideração em questão para o fim de manutenção 

destes últimos no polo passivo da demanda executiva. 2. Outrossim, por 

não integrar o quadro de sócios da empresa emitente dos cheques 

executados, ainda que eventual e futuramente seja desconstituída a 

personalidade jurídica daquela, sequer existem motivos para que a 

embargante Carla Picolotto Huppes seja demandada nos autos da 

execução embargada. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. Considerando que a 

questão em liça não restou alegada e debatida até a prolação da 

sentença, evidente que se trata de inovação, o que impede a sua análise 

por este grau recursal. PRELIMINAR AFASTADA. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70070173745, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira 

Rebout, Julgado em 27/10/2016) Nesse esteira, flagrante a ilegitimidade 

dos sócios da empresa Terra e Terra Ltda para figurar no polo passivo da 

execução, uma vez que os títulos exequendos foram emitidos pela pessoa 

jurídica, inexistindo situação que justifique a responsabilização pessoal 

dos sócios por débito da empresa. Seguindo, extrai-se da petição inicial 

dos embargos que, além da alegação de ilegitimidade dos sócios da 

pessoa jurídica para figurar no polo passivo da execução, os 

embargantes alegam excesso de execução, visto que a correção 

monetária deve incidir a partir da data para cada uma das cártulas foi 

pós-datada e não a partir de 10/06/2015, conforme pretende a credora. No 

ponto, razão também assiste aos embargantes. O cheque pós datado, 

numa linguagem cotidiana, nada mais é senão um cheque preenchido com 

data posterior àquela em que efetivamente foi emitido, a fim de que sua 

apresentação e compensação se dêem em data posterior à data em que 

foi utilizado como pagamento. A pós-datação do título gera uma forma de 

obrigação contratual entre as partes acordantes, pela qual o tomador se 

obriga a apresentar o cheque na data estipulada, embora, pela lei, 

pudesse fazê-lo a qualquer tempo. Como se vê, embora inexista previsão 

legal e se trate de verdadeiro desvirtuamento da finalidade do título, não se 

pode negar a sua existência, o que, inclusive, é reconhecido pela 

jurisprudência pátria, segundo a qual, em tal hipótese, a correção 

monetária deve contar da data para a qual o título foi pós-datado. 

Vejamos: RECURSO INOMINADO. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. AÇÃO DE 

COBRANÇA. O CHEQUE QUE PERDEU A SUA CARACTERÍSTICA 

CAMBIARIFORME E TAMBÉM EXTRAPOLOU O PRAZO PARA A AÇÃO DE 

LOCUPLETAMENTO OU DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO (ART. 61 DA LEI 

7.357/85) É DOCUMENTO HÁBIL PARA A COBRANÇA DO CRÉDITO NOS 

TERMOS DO ART. 62 DA LEI 7.357/85 E QUE EXIGE SOMENTE A PROVA 

DO NÃO PAGAMENTO. DESNECESSIDADE DE EXPLICITAÇÃO DA CAUSA 

DEBENDI NA INICIAL E TAMBÉM DE COMPROVÁ-LA NA MEDIDA EM QUE O 

CREDOR ACOSTOU AOS AUTOS O CHEQUE E A DEVEDORA NÃO NEGA 

A FALTA DE PAGAMENTO E TAMPOUCO SUSTENTA OCORRÊNCIA DE 

FRAUDE OU OUTRA ILEGALIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA É A CONTAR DA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO 

INADIMPLIDA, QUAL SEJA, DAQUELA EM QUE O TÍTULO FOI 

POS-DATADO; E OS JUROS SOMENTE SÃO DEVIDOS A PARTIR DA 

CITAÇÃO. - SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71006291702, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 15/12/2016) 

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL - RECURSO DESPROVIDO. Na ação 

monitória para cobrança de cheque pós-datado prescrito, a correção 

monetária deve incidir a partir da data convencionada entre as partes para 

o pagamento da cártula. (Ap 87385/2011, DES. ORLANDO DE ALMEIDA 

PERRI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2012, 

Publicado no DJE 07/02/2012) Portanto, considerando que a prática de 

emissão de cheque com data de apresentação posterior é de pacífica 

aceitação pelo nosso ordenamento jurídica, data a relação contratual 

efetivada entre as partes, cumpre observar, para fins de incidência da 

correção monetária, a data para a qual as cártulas foram pós-datadas. 

Para concluir, urge destacar que em relação ao imóvel penhorado, por se 

tratar de bem supostamente de terceiro, não tem os embargantes 

legitimidade para postular qualquer providência em relação ao mesmo 

nestes autos. Isto posto acolho a preliminar arguida para o fim de 

reconhecer a ilegitimidade das pessoas físicas Norma Pavão, Marcelo 

Terra e Raquel Pavão Terra para figurar no polo passivo da execução, o 
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que faço com fundamento no art. 485, VI do CPC. No mérito, acolho a 

pretensão da embargante para o fim de determinar que o termo a quo da 

correção monetária seja as datas para as quais as cártulas de cheque 

objeto da execução foram pós-datadas, o que faço com fundamento no 

art. 487, I do NCPC. Com fundamento no princípio da causalidade, condeno 

a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atribuído à causa, nos termos 

do art. 85, § 3º do NCPC. Deixo de condenar a embargada nas penas da 

litigância de má-fé, eis que do exame dos autos não se vislumbra qualquer 

hipótese caracterizadora do referido instituto. Oportunamente, traslade-se 

cópia da presente sentença para os autos principais. Após, intime-se a 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar novo cálculo do 

débito, observando-se as diretrizes acima. O exequente também deve 

providenciar, no prazo assinalado, cópia atualizada da matrícula do imóvel 

objeto da penhora. P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT, 10 de Janeiro de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000493-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MARTINS DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000493.61.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuidam-se de Embargos 

de Declaração apresentados por BV Financeira S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento em relação à sentença proferida sob o Id. 

8762291, ao argumento de que a mesma é omissa e contraditória, eis que 

não houve publicação no DJE da decisão que determinou a intimação 

pessoal da parte para providenciar o regular andamento processual. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Decido. Sobre o instituto em 

pauta, o Novo Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” “Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. § 1º Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229. § 2º O 

juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento 

implique a modificação da decisão embargada.” Mercê dos argumentos 

lançados pelo embargante, é cristalino que os embargos manejados 

objetivam apenas e tão-somente a modificação do teor da sentença 

prolatada. Narra o embargante que a Secretaria da Vara deixou de 

providenciar sua intimação via DJE quanto a decisão que determinou a 

intimação pessoal da parte para providenciar o regular andamento 

processual, o que afasta o abandono da causa. Ocorre que, do exame da 

situação processual em concreto, é clarividente que a assertiva do 

embargante não retrata a realidade processual. Melhor dizendo, da análise 

do andamento do processo em comento, é possível aferir que ao 

despachar a inicial determinou-se a sua emenda para o fim de comprovar 

o recolhimento das custas processuais, bem como a demonstrar a mora 

do devedor (Id. 4991017). Todavia, a determinação acima foi atendida 

apenas em parte, visto que, a despeito de juntar os comprovantes de 

recolhimento das custas processuais, a parte autora deixou de comprovar 

a mora do devedor (Ids. 5038404), o que deu ensejo ao indeferimento da 

inicial e prolação da sentença que consta do Id. 8762291. Portanto, 

inexiste no caso qualquer dos vícios apontados pelo embargante. 

Ademais, eegundo o entendimento jurisprudencial majoritário, a decisão 

proferida a partir da análise dos embargos de declaração somente pode 

modificar o conteúdo de um julgado, quando isso for conseqüência da 

correção do ato, o que, não é o caso dos autos, já que, repito, inexiste o 

vício apontado. Sobre a hipótese em voga, vejamos o recente julgado do 

TJMT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE E 

CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC 

- AUSÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. "1. Os embargos de declaração, 

conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, 

afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material 

existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O 

julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas 

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão." (EDcl no MS 21.315/DF). "A contradição que justifica o manejo 

dos embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, isto é, aquela 

que revele discrepância entre disposições internas da decisão impugnada. 

O recurso, intentado com esse fundamento, não é adequado para veicular 

pretensão de ajuste do provimento jurisdicional com o entendimento da 

parte acerca de determinada matéria. Em síntese, contradição externa ao 

julgado não enseja oposição de embargos declaratórios. Precedentes." 

(EDcl no AgRg no AREsp 1008359/RJ).” (ED 48042/2017, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) Sendo assim, não 

se pode admitir os presentes embargos com objetivos infringentes, pois, a 

alteração do julgamento proferido somente poderia ocorrer como reflexo 

da sua correção por um dos vícios previstos no dispositivo legal 

supracitado. Lecionando sobre o tema, o mestre Francisco Cavalcanti 

Pontes de Miranda disse “o que se pede é que se declare o que foi 

decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que reexprima”. 

(Comentários ao Código de Processo Civil, volume VII. Rio de Janeiro: 

Forense, 1999. p. 399/400). Aliás, nesse sentido o Supremo Tribunal 

Federal e o Superior Tribunal de Justiça pronunciaram-se: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE EFEITO 

MODIFICATIVOS. ATO DE APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO. PRETENSÃO 

SUBMETIDA À DENOMINADA "PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

TERMO INICIAL. 1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 535, incisos I 

e II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se 

apenas a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição 

eventualmente existentes no julgado. A obtenção de efeitos infringentes 

somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a 

existência de um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art. 

535, a alteração do julgado seja conseqüência inarredável de sua 

correção; bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco 

manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a inversão do julgado. 2. 

No caso, não existe nenhum vício a ser sanado. A existência de 

precedente favorável ao Embargante e que não foi utilizado como 

fundamento do decisum não configura omissão passível de ser arguida em 

sede de declaratórios, ainda mais quando a tese apresentada somente foi 

aventada no presente momento. Assim, é manifestamente descabido o 

seu exame, sob pena de se eternizar o processo judicial. 3. Embargos 

rejeitados.” (EDcl nos EDcl nos EREsp 665.171/MT, Rel. Ministra LAURITA 

VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 17/11/2009) “os 

embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se 

insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se admite 

embargos de declaração com efeito modificativos quando ausente 

qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ- 

Corte Especial, ED no Resp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, 

não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119). Nessa esteira, não havendo 

vício a ser sanado em relação à sentença proferida, os presentes 

embargos não merecem acolhimento. Pelo exposto, recebo, todavia, deixo 

de acolher os embargos de declaração apresentados. Cumpra-se o já 

determinado na sentença proferida. Às providências. Sorriso/MT, 10 de 

Janeiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006513-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT0007170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK (EXECUTADO)

JAQUELINE ELIANE ALTMAYER (EXECUTADO)

OSMAR POSSER (EXECUTADO)

MARIA ANGELA POSSER (EXECUTADO)

IVAN ALTMAYER (EXECUTADO)

LUIS FERNANDO BARBIERI (EXECUTADO)
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EDSON GUSTAVO STARLICK (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006513-68.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA 

EXECUTADO: EDSON GUSTAVO STARLICK, JONARA CRISTINA BARBIERI 

STARLICK, IVAN ALTMAYER, JAQUELINE ELIANE ALTMAYER, LUIS 

FERNANDO BARBIERI, OSMAR POSSER, MARIA ANGELA POSSER Vistos 

etc. Inicialmente, em atenção ao pleito de parcelamento das custas 

processuais, dispõe o art. 98, §6º, do CPC, o seguinte: Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...); § 6o 

Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. Aliado a isso, dispõe a CNGC/MT, Seção 15, art. 468, §§6º, 

7º e 8º, o seguinte: Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, na forma da lei. (...) § 6º O juiz, atento às circunstâncias e 

peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e 

considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão 

fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. § 8º O parcelamento é referente 

às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição 

do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do 

processo. Consoante se vê acima, o Novo Código de Processo Civil trouxe 

a possibilidade de parcelamento das despesas processuais para aqueles 

cujo pagamento integral das custas processuais pode revelar-se 

excessivamente oneroso, e, assim, criar hipótese de restrição de acesso 

à Justiça, o que também vem disciplinado na CNGC/MT. No caso em tela, a 

fim de demonstrar que se encontra impossibilitada de arcar com o 

recolhimento das custas processuais de forma integral, a requerente 

encartou aos autos a decisão de deferimento da recuperação judicial da 

empresa. Assim, entendo que restou demonstrado que as condições 

econômicas da autora estão a sugerir o reconhecimento da possibilidade 

de parcelamento das custas. Aliás, em caso semelhante, o E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu, vejamos: RECURSO DE 

AGRAVODE INSTRUMENTO – DA AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

COBRANÇA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO 

VERIFICADA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não 

evidenciada a hipossuficiência financeira capaz de deferir a concessão 

da justiça gratuita, imperiosa a manutenção da decisão que indeferiu o 

pedido, mas concedeu o parcelamento das custas. (AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 104645/2016 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA CAPITAL 

RELATOR:DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) Desta forma, nos termos 

do art. 98, § 6º do CPC/15, DEFIRO o recolhimento das custas judiciais pela 

autora em até 06 (seis) parcelas fixas, mediante emissão de guia com a 

comprovação nos autos até o dia 10 de cada mês, ficando cientes que o 

inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290 do CPC/15. 

Ademais, tratando-se de execução extrajudicial para entrega de coisa, 

deve a ação tomar o curso do artigo 806 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil. CITE-SE os executados indicados no pedido “a”, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação (NCPC, art. 806), ou, no 

mesmo prazo, opor embargos (NCPC, art. 915), independentemente do 

depósito da coisa. Quanto aos demais executados indicados no pedido 

“a.1”, postergo referida citação para momento oportuno. Decorrido o prazo 

sem o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE mandado de busca e 

apreensão (NCPC, 806, §2º). FIXO MULTA de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) por dia de atraso no cumprimento da obrigação (CPC, art. 806, 

parágrafo único). FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

do débito devidamente atualizado. DEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º 

do CPC, ao Oficial de Justiça encarregado das diligências, caso seja 

estritamente necessário, o que deverá ser certificado, observando o 

disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 08 de janeiro de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002692-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FOLETO GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO)

 

1002692-56.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ R$ 105,00 (cento e 

cinco reais)Aqueles que necessitam fazer o pagamento devem acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras informações 

podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de 

Diligências’. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001550-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PURI NUTRI COMERCIAL AGRICOLA LTDA - EPP (EXECUTADO)

FABIO GARCIA ALVARENGA (EXECUTADO)

 

1001550-17.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais). Aqueles que necessitam fazer o pagamento 

devem acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar 

o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000624-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI PAES NANTES (EXECUTADO)

MARCELO LINCOLN ALVES SILVA (EXECUTADO)

 

1000624-36.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 525,00 (quinhentos 

e vinte e cinco reais), Aqueles que necessitam fazer o pagamento devem 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 
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de Diligências’. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002457-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DAL BEM (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO)

 

1002457-26.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.855,00 (hum mil, 

oitocentos e sessenta e cinco reais). Aqueles que necessitam fazer o 

pagamento devem acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. 

Outras informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de 

Pagamento de Diligências’. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1006784-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO GRANDO (REQUERIDO)

SANDRA TEREZINHA BAMPI (REQUERIDO)

 

1006784-77.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 12 de janeiro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1006793-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO)

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PASSAGLIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

1006793-39.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 12 de janeiro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004211-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEN CAMINHOES LTDA (RÉU)

ELECSONIC COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

 

1004211-66.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida pelo correio. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003086-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANONE DA SILVA PEREIRA OAB - MT7055/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIVONEI NARCISA SANTIN (EXECUTADO)

VANDERLEI CAVALCANTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARA GALGANI DE MELO OAB - SC10690-N (ADVOGADO)

 

Autos nº 1003086.63.2017.8.11.0040 Vistos etc. Considerando que há 

controvérsia entre os litigantes no que se refere a quantidade 

remanescente de soja arrestada, isto é, mantenho a decisão anterior no 

que se refere ao indeferimento do pedido de liberação formulado pela 

exequente, assim como, pela mesma razão, indefiro o pedido de liberação 

apresentado pelos executados. Seguindo, inobstante a discordância 

expressamente manifestada pelos devedores no que se refere à venda 

do saldo remanescente do produto arrestado, isto é, 3.880,03 sacas de 

milho, equivalentes a 232,801,80 Kg, considerando a impossibilidade 

momentânea de liberação do mesmo a qualquer das partes, bem como o 

alto custo de armazenamento dos grãos, e ainda, a fim de evitar a 

deterioração e perda do mesmo, DETERMINO a venda antecipada do 

produto acima pela cotação mercadológica do dia da venda, devendo tudo 

ser devidamente comprovado nos autos. Intime-se o armazém onde 

produto encontra-se depositado para que proceda a alienação do mesmo, 

o observando as diretrizes da presente decisão, devendo o valor 

correspondente ser depositado em conta judicial vinculada a este feito, no 

prazo de 10 (dez) dias, após a devida intimação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sorriso/MT., 10 de Janeiro de 2018. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002946-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (AUTOR)

AGROPECUARIA SUL AMERICANA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO)

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARGILL AGRICOLA S A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1002946.63.2016.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Embargos à 

Execução com pedido de Efeito Suspensivo ajuizado por Edson Gustavo 

Starlick e Agropecuária sul Americana Ltda em face de Cargil Agrícola 

S/A, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial (Id. 3649071), instruída 

com documentos (Id. 3649116 e ss). De pronto, indeferiu-se o benefício da 

Justiça Gratuita (conforme decisão que consta do Id. 10377553), sendo 

que, após o improvimento do recurso interposto, a parte autora noticiou e 
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comprovou nos autos o recolhimento das custas processuais devidas (Id. 

10750719). É o relado do necessário. Decido. Recolhidas as custas 

processuais devidas, eis que desprovido o recurso interposto, recebo os 

embargos à execução apresentados na forma colocada em Juízo, porém, 

sem efeito suspensivo, uma vez que, além de os devedores/embargantes 

terem deixado decorrer o prazo legal sem efetuar o depósito do produto, 

conforme se infere no bojo da execução, ausentes estão os requisitos 

necessários para a concessão da tutela provisória, nos termos do art. 

919, § 1º do NCPC. Nesse sentido, tem-se o recentíssimo julgado abaixo, 

extraído da página virtual do TJ/MT: “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO 

MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO – NÃO 

PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL – ART. 739-A, § 1º, DO CPC – 

PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – SEGUIMENTO NEGADO. 

1. O art. 739-A, § 1º, do CPC, exige (a) requerimento do embargante, (b) 

dedução de relevantes seus fundamentos, (c) prova de que o 

prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado 

grave dano de difícil ou incerta reparação e (d) que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. O não 

preenchimento de quaisquer desses requisitos importa em não concessão 

de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Decisão monocrática 

mantida.” (Ag 20428/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 

09/03/2016) Nessa toada, indeferido o efeito suspensivo almejado, digam 

os embargados/exequente, no prazo de 15 (quinze) dias. Recolhidas as 

custas processuais devidas, eis que desprovido o recurso interposto, 

recebo os embargos à execução apresentados na forma colocada em 

Juízo, porém, sem efeito suspensivo, uma vez que, além de os 

devedores/embargantes terem deixado decorrer o prazo legal sem efetuar 

o depósito do produto em sua totalidade, conforme se infere no bojo da 

execução em apenso, ausentes estão os requisitos necessários para a 

concessão da tutela provisória, nos termos do art. 919, § 1º do NCPC. 

Nesse sentido, tem-se o recentíssimo julgado abaixo, extraído da página 

virtual do TJ/MT: “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

SEGURANÇA DO JUÍZO – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL – 

ART. 739-A, § 1º, DO CPC – PRETENSÃO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE – SEGUIMENTO NEGADO. 1. O art. 739-A, § 1º, do CPC, 

exige (a) requerimento do embargante, (b) dedução de relevantes seus 

fundamentos, (c) prova de que o prosseguimento da execução 

manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou 

incerta reparação e (d) que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes. 2. O não preenchimento de quaisquer 

desses requisitos importa em não concessão de efeito suspensivo aos 

embargos à execução. 3. Decisão monocrática mantida.” (Ag 20428/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016) Nessa toada, indeferido o 

efeito suspensivo almejado, diga a embargada/exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias. Haja vista que não houve cumprimento da obrigação, cujo 

termo final se dá com a entrega do produto, indefiro o pedido de 

revogação da multa diária fixada (REsp 890900 SP/0088695-0). Às 

providências. Sorriso/MT, 10 de Janeiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000419-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES MARSON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR FOGACA DOS SANTOS (RÉU)

NEIDA PERUZZO (RÉU)

ALICE MARIA ZANATTA PERBONI (RÉU)

MOACIR DOMINGOS BUSATTA (RÉU)

BENJAMIN PERBONI SOBRINHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM PEREIRA DA SILVA OAB - MT3036/O (ADVOGADO)

LUCIVALDO ALVES MENEZES OAB - MT4271/O-O (ADVOGADO)

VALMIR FOGACA DOS SANTOS OAB - SP112473 (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000419.41.2016.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Rescisão Contratual cc. Restituição de Quantia Paga com 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Fabiano Alves Marson em face 

Moacir Domingos Busatta, Neida Peruzzo, Valmir Fogaça dos Santos, 

Benjamim Perboni Sobrinho e Alice Maria Zanatta Perboni, todos 

qualificados nos autos, consoante razões expostas na petição inicial (ID. 

1422806). Despacho inicial determinando a emenda, ID. 1425554. Petição 

de emenda, Id. 1436432. Seguindo, proferiu-se a decisão que consta do 

Id. 1450994, oportunidade em que foi deferido o pedido antecipatório, 

determinando a sustação ou baixa do protesto indicado na inicial, mediante 

a prestação de caução real, fiança bancária ou seguro garantia judicial. 

Parte autora oferece caução, Id. 1460290 e ss. Termo de caução, Id. 

1473921. Autora informar a averbação da caução junto a matrícula nº 

49.616 do CRI de Sorriso/MT, Id. 1558538 e ss. A citação dos requeridos 

Moacir Domingos Busata, Valmir Fogaça dos Santos, conforme se infere 

dos Ids. 1562740 e 1590592 restaram infrutíferas. A tentativa de 

conciliação restou inexitosa, Id. 1666849. Intimada a manifestar-se, a parte 

autora manteve-se inerte, Id. 4135686. A seguir, aportou nos autos 

manifestação do autor quanto aos requeridos não localizados, Id. 

4151726. Decisão deliberando quanto a citação dos requeridos não 

localizados, bem como designando audiência de conciliação, Id. 4169862. 

Certidão de citação do Espólio de Moacir Domingos Busatta na pessoa do 

herdeiro e inventariante Nilton Moacir Busatta, Id. 4932667. A nova 

tentativa de conciliação perante o CEJUSC restou infrutífera, Id. 6690066. 

A seguir, juntou-se contestação apresentada pelos requeridos, Id. 

6791072 e ss, a qual veio instruída com documentos. Seguindo, a parte 

autora impugnou a contestação e documentos apresentados, Id. 7975421 

e ss. Pois bem. Objetivando regularizar a representação processual do 

Espólio de Moacir Domingos Busatta, de modo a possibilitar o saneamento 

e regular processamento da ação, intime-se a parte-ré para, no prazo de 

10 (Dez) dias, trazer para os autos cópia da certidão de óbito de Moacir 

Domingos Busatta, bem como do termo de inventariante do Espólio. Às 

providências. Sorriso/MT, 10 de Janeiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002164-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO (AUTOR)

RONALDO PADILHA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA NOBRE TORRES OAB - MT0017453A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR CESAR MARTINI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT19437/O 

(ADVOGADO)

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO)

 

Autos nº 1002164.56.2016.8.11.0040 (PJE) Decisão interlocutória Vistos 

etc. Nevio Manfio e Ronaldo Padilha dos Santos ajuizaram a presente 

Ação Declaratória de Rescisão Contratual c.c. Indenização por Perdas e 

Danos e Cautelar de Sequestro em face de Adair Cezar Martini, todos 

qualificados nos autos, asseverando que: A pretensão que segue objetiva 

ver declarada a rescisão do contrato particular de compra e venda de 

imóvel rural celebrando em 30/11/2010 entre Adair Cesar Martini e Névio 

Manfio, o qual tem por objeto o imóvel rural registrado sob nº 41.806 

perante o CRI de Sorriso, sobre o qual Ronaldo Padilha é legítimo 

proprietário. Aduz que, embora o requerido Adair esteja na posse do 

imóvel, não possui qualquer direito de posse ou domínio do referido bem, já 

que houve rescisão do contrato celebrado entre o autor e o requerido, 

face o inadimplemento deste. Segue dizendo que, os primeiros 

proprietários do imóvel – Jovelina Spenassatto e seu marido Genoino 

Spenassatto, em 10/07/2005, venderam o imóvel acima para Eliseu José 

Schafer e sua esposa Eliane Maria Brod Schafer. Entretanto, Eliseu José 

Schafer e sua esposa Eliane Maria Brod Schafer não conseguiram 

integralizar os pagamentos e, como eram devedores de Névio Manfio, 

cederam à ele, em 09/04/2010, todas as obrigações e direitos adquiridos 

de Jovelina Spenassatto e seu marido Genoino Spenassatto. Segue 

dizendo que o recibo anexo a exordial, demonstra o integral pagamento do 

instrumento particular de confissão de dívida, em que Genoíno Spenassato 

dá quitação e inclusive, quitação expressa a todos os termos do contrato 

de compra e venda do imóvel rural firmando com Eliseu José Schafer e 

sua esposa Eliane Maria Brod Schafer. Assim, na condição de proprietário 
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do imóvel, Névio Manfio, em 30/11/2010 celebrou com o requerido Adair 

Cesar Martini a venda do imóvel, todavia, o adquirente não pagou qualquer 

valor pelo imóvel, estando atualmente na posse precária do bem. Diante 

disso, Névio Manfio notificou extrajudicialmente o requerido Adair que, por 

sua vez, contra notificou Néfio Manfio. Todavia, passados os 120 dias 

requeridos pelo requerido para regularizar o débito, sem que houvesse 

pagamento, Névio Manfio formalizou nova notificação extrajudicial, 

consignando que, diante do inadimplemento, houve a rescisão contratual. 

Segue dizendo que, passados os 120 dias solicitado pelo requerido para 

pagamento integral do débito, agindo com extrema má-fé, o requerido 

protocolizou Ação de Consignação em Pagamento em 04/08/2011, a qual 

foi registrada sob nº 4699.48.2011.811.0040 (cod. 85367), em trâmite 

nesta Vara em face de Névio Manfio e Eliseu José Schafer, a fim de 

consignar o montante que entendia devido de R$ 194.000,00 sem, 

contudo, fazer qualquer referência ao restante de R$ 406.000,00. 

Esclarece que, em momento algum constou no contrato firmado entre o 

autor Névio Manfio e o requerido Adair que parte do pagamento seria feito 

à pessoa de Elizeu. Portanto, de forma contraditória e demonstrando 

má-fé, o requerido, nos autos da consignação em pagamento, acostou 

dois recibos assinados por Elizeu José Schaffer, onde referida pessoa 

teria recebido valores referentes ao contrato firmando entre Névio e Adair. 

Ressalta que tais recibos somente apareceram após a citação do 

requerido Adair nos autos da Ação Reivindicatória, também em trâmite 

nesse Juízo (Processo nº 2040.95.2013.811.0040 – Cod. 99421), 

proposta pelo ora requerente Ronaldo Padilha dos Santos em face de 

Adair. Conforme consta da escritura pública de reconhecimento e 

anuência de negócio jurídico anexa a inicial, Névio Manfio e sua esposa 

Jocelaine Bacon Manfio, expressamente reconhecem a celebração do 

negócio jurídico com o requerente Ronaldo Padilha, admitindo a 

autorização feita aos primeiros proprietários do imóvel a transferirem o 

domínio do bem ao autor Ronaldo Padilha. Assim, pela presente requer 

deste Juízo que declare a rescisão do contrato particular de compra e 

venda de imóvel rural celebrado entre o autor Névio Manfio e o requerido 

Adair Cesar Martini, operada em 17/05/2011. A inicial veio instruída com 

documentos, Id. De pronto, considerando que os processos conexos 

(cods. 85367, 99421 e 129923) já foram sentenciados, sendo que em tais 

comandos judiciais foi reconhecida a rescisão unilateral perfectibilizada, 

determinou-se a intimação dos autores para manifestarem interesse no 

prosseguimento do processo, anotando que o silêncio seria subentendido 

como desistência, Id. 4590597; Ato contínuo, os autores manifestaram-se, 

consignando na petição, inclusive, o desfecho dos processos conexos. 

Salienta que, embora nas ações conexas tenha ficado declarado que 

houve a rescisão do contrato de compra e venda entre Adair e Névio, 

face o inadimplemento contratual, bem como restar reconhecido ser 

legítima e de boa-fé a aquisição do imóvel por Ronaldo, a finalidade da 

presente ação e declarara tal rescisão na data constante do pedido, para 

fins de indenização aos autores do presente feito, não havendo, portanto, 

perda do objeto, Id. 4997581. Ante os esclarecimentos prestados pela 

parte autora, verifico que, de fato, há interesse de agir no que tange ao 

prosseguimento da presente ação, razão pela qual, recebo na forma 

colocada em Juízo. Liminarmente, a parte autora requer o deferimento da 

ordem de sequestro sobre o imóvel objeto do contrato que se pretende ver 

declarada a rescisão, tendo em vista que mesmo sendo o autor justo e 

legítimo proprietário do imóvel, o mesmo encontra-se na posse do 

requerido Adair. Pois bem. Considerando que em consulta ao sistema 

Apolo, foi possível verificar que as sentenças proferidas no bojo das 

ações conexas ainda não transitaram em julgado, estando elas em grau de 

recurso, entendo prematuro o deferimento imediato do sequestro do 

imóvel, razão pela qual indefiro a medida postulada. Em consonância com 

o disposto no art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 02 de Abril de 2018, às 14:00 horas, a qual será 

realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da 

Resolução 125/2009/CNJ, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes devem 

estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores 

públicos. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de conciliação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do CPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335 c.c. art 

679, também do CPC. Face o disposto no art. 344 do CPC, se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. Sendo o caso, intimem-se 

pessoalmente membros do Ministério Público e da Defensoria Pública. 

Também sendo o caso, proceda o(a) gestor(a) judicial a devida 

identificação do processo (tarja e/ou anotação virtual), assegurando-lhe a 

legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT. Por fim, cite-se e intime-se ao comparecimento, 

com as advertências dos arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos do CPC, 

consignando que o prazo da resposta deverá obedecer à regra do art. 

335, do mesmo codex. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 14 de Dezembro de 2017. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006715-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO COPINI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR FOLETO GONCALVES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO)

ARNALDO GOMES FLORES JUNIOR OAB - MT0015362A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006715-45.2017.8.11.0040 

EMBARGANTE: ROBERTO COPINI EMBARGADO: IGOR FOLETO 

GONCALVES Vistos etc. RECEBO os embargos à execução na forma 

colocada em Juízo, porém, SEM EFEITO SUSPENSIVO, uma vez que 

ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela 

provisória, nos termos do art. 919, § 1º do NCPC. DIGA o embargado no 

prazo legal. Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as 

deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT, 09 de janeiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002204-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Nailza Barreto da Silva (REQUERIDO)

Jacir da Silva Luzia (REQUERIDO)

 

1002204-04.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de abrir vista ao Ministério Público para manifestação. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003289-59.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGERIO TOLEDO (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1003289-59.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 12 de janeiro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004979-89.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J PONCIANO COMERCIO DE CARNES LTDA (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1004979-89.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 12 de janeiro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003922-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELA DA SILVA CASANOVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL CHIQUERA (RÉU)

 

1003922-36.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de abrir vista ao Autor para manifestação. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002793-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMALIA MARLI SEGSTTATER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1002793-93.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 13 de janeiro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003118-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO BANFI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

 

CERTIDÃO 1003118-68.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida pelo correio. 20669620823

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003682-81.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA AMARAL DO CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA AGNER OAB - MT19394-O (ADVOGADO)

CELIO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT11265/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Processo nº: 1003682-81.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 13 de janeiro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003544-17.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLENIR MARTINS ALBUQUERQUE DA SILVA (EXECUTADO)

 

1003544-17.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 280,00 (duzentos e 

oitenta reais).Aqueles que necessitam fazer o pagamento devem acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003280-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INSUMOS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA BARAO OAB - SP152136 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERTILIZANTES FARDIN LTDA (RÉU)

 

CERTIDÃO 1003280-63.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida pelo correio. 20669620823

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001680-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PAVAO TERRA (EMBARGANTE)

TERRA & TERRA LTDA - ME (EMBARGANTE)

RAQUEL PAVAO TERRA (EMBARGANTE)

NORMA PAVAO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SORRINORTE SUPERMERCADOS LTDA - EPP (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

 

1001680-41.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora/Embargada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração interposto, no 
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prazo legal. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002061-49.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOANETE RIBEIRO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Processo n º :  1002061-49 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR as PARTES, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, TENDO EM VISTA O RETORNO DOS 

AUTOS DO TRIBUNAL. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI 

Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000143-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA QUEIROZ DA SILVA (EXECUTADO)

SIDNEY TADEU RICH (EXECUTADO)

 

1000143-73.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 

854, § 2º do NCPC, procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

procurador, da penhora on line realizada nos presentes autos, no valor de 

R$ 8,70. 15 de janeiro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005769-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO KLEIN (EXECUTADO)

ADRIANA DE LIMA BITENCOURT (EXECUTADO)

 

1005769-73.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 

854, § 2º do NCPC, procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

procurador, da penhora on line realizada nos presentes autos, no valor de 

R$ 1.158,68. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 

203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a 

Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra 

superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras informações 

podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de 

Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. 15 de janeiro de 2018 MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005621-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO ROBERTO ZANOLLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

SOLISMAR ELOI BERLATTO (EXECUTADO)

 

1005621-62.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 

854, § 2º do NCPC, procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

procurador, da penhora on line realizada nos presentes autos, no valor de 

R$ 3,98. 15 de janeiro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002673-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR GNOATTO CARBONI (EXECUTADO)

BRAGA & MARCHIORO LTDA - ME (EXECUTADO)

VILSON MARCHIORO (EXECUTADO)

OLIMPIO CARBONI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330/O (ADVOGADO)

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

 

1002673-50.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.772,50 (um mil 

setecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) , Aqueles que 

necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006601-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE DE FATIMA GARDIN RUBIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS GARDIN RUBIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1006601-09.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: ZENAIDE DE FATIMA GARDIN RUBIN REQUERIDO: LUCAS 

GARDIN RUBIN Vistos etc. Cuida-se de ação de interdição c.c. tutela 

provisória de urgência proposta por ZENAILDE DE FATIMA GARDIN RUBIN, 

em face de LUCAS GARDIN RUBIN, aduzindo, em síntese, que é genitora 

do requerido, o qual apresenta Síndrome de Lennox-Gastaut, razão pela 

qual é inteiramente dependente da autora, o que lhe impede de reger os 

atos da vida civil. A inicial veio instruída com os documentos de ID. 

11187083 e seguintes. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão de discutir o reconhecimento de direito indisponível, passando a 

analisar os requisitos da tutela provisória de urgência pleiteada na inicial. 

Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela 

antecipada sempre que ocorram os seguintes requisitos: a) probabilidade 

do direito e b) que haja perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Sem delongas, subsumindo-se ao caso em tela, verifico que há 

documento comprobatório das alegações, confirmando sumariamente a 

incapacidade do interditando (id. 11187104 - Pág. 3-11187128 - Pág. 6), o 

que dá razoável sustentação ao pleito inicial. Se não bastasse, o 

periculum in mora se justifica pela necessidade de representação do 

requerido em atos da vida civil. Assim, tendo em vista a excepcionalidade 
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da situação, DEFIRO a antecipação da tutela para nomear como curadora 

provisória a Sra. ZENAILDE DE FATIMA GARDIN RUBIN, qualificada nos 

autos até decisão final do presente processo. Ademais, NOMEIO 

Defensoria Pública de Sorriso/MT como curadora à lide, nos termos do § 

2º, art. 752, do CPC. CITE-SE o interditando para audiência de 

interrogatório que designo para o dia 21 de março de 2018, às 17h (art. 

751, do NCPC), anotando-se que o prazo para impugnação de 15 (quinze) 

dias passará a fluir da audiência supra (art. 752, do CPC). INTIME-SE a 

curadora provisória para comparecer à Secretaria deste Juízo para 

assinar o termo de compromisso. INTIME-SE a assistente social deste 

Juízo para que realize estudo social na residência da curadora provisória, 

a fim de averiguar as reais condições em que se encontra o interditado, 

assim como verificar a possibilidade desta exercer a curatela, 

encaminhando relatório conclusivo a este Juízo no prazo máximo de 30 

(trinta) dias. ABRA-SE VISTA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. INTIMEM-SE. Às providências. Sorriso/MT, 08 

de Janeiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1006812-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL PRESSI (REQUERENTE)

MARCELO MARCIO PRESSI (REQUERENTE)

ALEX SANDRO PRESSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MULLER (REQUERIDO)

ILOIDE AUGUSTA MULLER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006812-45.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: ALEX SANDRO PRESSI, MARCELO MARCIO PRESSI, LUIZ 

MIGUEL PRESSI REQUERIDO: NILSON MULLER, ILOIDE AUGUSTA MULLER 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora deixou de 

instruir a exordial com documentos indispensáveis a propositura da 

demanda, qual seja o instrumento de procuração e demais documentos 

pessoais do autor Alex Sandro Pressi. Desta feita, INTIME-SE a parte 

autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias em 

consonância com o acima exposto, sob pena de seu indeferimento, na 

forma do disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do 

CPC. Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as 

deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 08 de janeiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006698-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO VIGANO PICCOLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Autos nº 1006698-09.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c.c. desconstitutiva e tutela de 

urgência ajuizada por GUSTAVO VIGANÓ PICCOLI em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos qualificados 

nos autos, aduzindo, em síntese, que pactou com a demandada, por 

adesão, o fornecimento de energia elétrica para o imóvel no qual reside, 

titularizando a Unidade Consumidora n. 6/1133658-3. Segue narrando que, 

no mês de setembro, ano analisar a fatura, observou que a requerida 

estava cobrando o quantum de R$ 22.948,01 (vinte e dois mil, novecentos 

e quarenta e oito reais e um centavo) a título de ‘consumo em kwh 

recuperado’. Continua afirmando que, preocupado com o valor cobrado, 

solicitou mediante contato telefônico visita técnica para releitura do 

medidor, entretanto, não obteve-se êxito, eis que os prepostos da 

requerida não compareceram ao local, razão pela qual registrou 

reclamação junto à Ouvidoria (protocolo n. 453.233-39, contudo, nenhum 

providência foi adotada pela demandada. Assevera ainda, que jamais foi 

informado a respeito de qualquer irregularidade nas instalações elétricas 

do imóvel, tampouco teve ciência de visitas técnicas, relatórios de 

avaliação, vistorias ou qualquer outro procedimento tendente a apurar tal 

situação, deixando ainda mais nítida a ilegalidade na conduta adotada pela 

empresa ré. Afirma também, que pela análise do histórico de faturas dos 

últimos doze meses não houve variação substancial no consumo do autor, 

não existindo razão para a irregularidade, tampouco para cogitar de 

suposto faturamento a menor. Por tais razões, requer a concessão da 

tutela de urgência a fim de que seja determinada a suspensão da 

exigibilidade do débito registrado na Unidade Consumidora n. 6/1133658-3, 

concernente à fatura de energia elétrica do mês de setembro/2017, no 

valor de R$ 22.948,01 (vinte e dois mil, novecentos e quarenta e oito reais 

e um centavo), bem como se abstenha de efetuar o corte do fornecimento 

da energia elétrica, sob pena de multa. A inicial veio instruída com os 

documentos de id. 11232962 e seguintes. Vieram-me os autos conclusos. 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Relativamente à 

tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressacir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte econômicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de natureza 

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Subsumindo-se ao caso em concreto, entendo 

que os requisitos exigidos encontram-se presentes, eis que demonstrado 

que a cobrança decorre de consumo em kwh recuperado. Válido destacar 

que, embora se observe na fatura encartada em id. 11232970 o 

lançamento de custo administrativo de inspeção, o autor assevera na 

peça de ingresso que não teve ciência de visitas técnicas e/ou vistorias 

realizadas na Unidade Consumidora. Portanto e, em se tratando de débito 

pretérito, o STJ consagrou entendimento de que é ilegítima a suspensão do 

fornecimento do serviço, in verbis: “(...) É ilegítimo o corte de fornecimento 

de energia elétrica quando a inadimplência do consumidor decorrer de 

débitos pretéritos (...)” (STJ – 2ª T. MC 16.655/SP. Rel. Ministro Humberto 

Martins. J. 14/12/2010. DJe 04/02/2011). ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA 

DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES 

STJ. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da 

interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de 

energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, 

em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos 

antigos não pagos. Precedentes STJ. 2. (...). 3. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no REsp 1351546/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 07/05/2014) Válido 

destacar ainda, que impeditivo à concessão da tutela de urgência seria a 

irreversibilidade da medida, circunstância inexistente na hipótese, uma vez 

que constatado a legalidade da cobrança, poderá ser exigida futuramente 

com correção e sem prejuízo à concessionária demandada. Ademais, 

importante ressalvar também que o fornecimento de energia se trata de 

serviço essencial, de modo que, estando a dívida sendo discutida em 

juízo, não se mostra razoável a interrupção. Por consequência lógica, 

mostra-se incabível também a negativação do nome/cpf do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito pela dívida em discussão. Nesse sentido, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de 

que a discussão judicial do débito impede a inclusão do nome do devedor 

nos cadastros de proteção ao crédito, conforme se verifica no seguinte 

acórdão, assim ementado: “PROCESSO CIVIL - CAUTELAR - SPC – 

SERASA. I - Não há como assentir seja registrado nome de devedor 

inadimplente no SERASA ou no SPC, a respeito de débitos que estão 

sendo discutidos em ação judicial - Precedente do STJ. II - Recurso 

conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, DJU de 23.10.2000, Relator 

Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. DÍVIDA EM JUÍZO. 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. INSCRIÇÃO. 

INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO ACOLHIDO. Nos 

termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em juízo, 

inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos controladores 

de crédito”. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator Ministro Sálvio 

de Figueiredo Teixeira). Ante o exposto, demonstrados os requisitos 
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legais, DEFIRO a tutela de provisória de urgência vindicada, a fim de 

DETERMINAR que a demandada se abstenha de efetuar a suspensão do 

fornecimento de energia na unidade consumidora n. 6/1133658-3, bem 

como de efetuar a inscrição do nome/cpf do requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). 

Sem prejuízo, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 09 de Abril de 

2018, às 08h45min, a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. CITE-SE 

e INTIME-SE ao comparecimento, com as advertências dos arts. 334, § 8º; 

c/c 344, ambos do CPC, consignando que o prazo da resposta deverá 

obedecer à regra do art. 335, do mesmo codex. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 09 de Janeiro 

de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003774-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODIR JOSE NICOLODI FILHO (RÉU)

 

1003774-25.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ R$ 175,00 (Cento e 

setenta e cinco reais). Aqueles que necessitam fazer o pagamento devem 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002061-49.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOANETE RIBEIRO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Processo n º :  1002061-49 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito, tendo em vista o depósito da 

condenação. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI 

Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001953-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROGERIO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO)

 

1001953-83.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Requerida/ Apelada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no prazo legal. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002274-55.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Processo n º :  1002274-55 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR as PARTES, para, no prazo legal, manifestarem-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, TENDO EM VISTA O RETORNO DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI 

Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000759-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DAVID GERALDELI DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Processo n º :  1000759-82 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR as PARTES, para, no prazo legal, manifestarem-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, TENDO EM VISTA O RETORNO DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI 

Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003513-94.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DALMO SUNAC (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Processo n º :  1003513-94 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR as PARTES, para, no prazo legal, manifestarem-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, TENDO EM VISTA O RETORNO DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI 

Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002142-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NERI WILIBALDO MELCHIORS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Processo n º :  1002142-95 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 
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legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito, tendo em vista o depósito 

efetuado pela parte Requerida. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000346-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GARRAMAQ SERVICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLEI DE LURDES PERI OAB - PR51416 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CRIS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

GILVAN JUNIOR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

1000346-35.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 19 de janeiro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003208-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. T. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA STEFFANELLO OAB - MT4709/B (ADVOGADO)

 

Processo nº: 1003208-76.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001549-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA MARIA MONDA BRAGA (EXECUTADO)

JOSE AGRIMAR BRAGA (EXECUTADO)

JOSE AGRIMAR BRAGA - ME (EXECUTADO)

 

1001549-32.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, 

manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o 

pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor 

de R$ 210,00, Aqueles que necessitam fazer o pagamento devem acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003813-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA DO NASCIMENTO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TICIANE DE PAULA FERREIRA (RÉU)

ANTONIO JOSE DIETRICH (RÉU)

 

1003813-22.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais conforme condenação e cálculo do contador. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002604-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROSOL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

ALCEMIR JOSE BELLE (EXECUTADO)

 

1002604-52.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da Carta 

Precatória devolvida sem o devido cumprimento. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98335 Nr: 876-95.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANA MARSANGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A - BANCO PANAMERICANO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16.501-B, CLAUDINÉIA FRANCISCO DIAS - 

OAB:17.669/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, FELICIANO LYRA MOURA - OAB:15.758-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$1.815,88 (um mil oitocentos e quinze reais e 

oitenta e oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de fls.78, sendo que o valor de R$907,85 (novecentos e sete reais e 

oitenta e cinco centavos), refere-se as custas e o valor de R$907,85 

(novecentos e sete reais e oitenta e cinco centavos), refere-se a taxa 

judiciária.

Certifico, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagãmente, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Sorriso - MT, 07 de dezembro de 2017.
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Janaina Paula Stuani Alves da Silva

Gestora Administrativa

Matrícula nº 11948

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 182872 Nr: 10790-47.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 203, § 4° do Novo Código de Processo Civil, 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço n° 

01/2017, desta Vara, encaminho estes autos para as seguintes 

providências:

1. Extraia-se cópia e remeta à central de mandados servindo a cópia como 

mandado;

2. Cumprido integralmente, devolva-se;

3. Informado endereço em outra comarca, remeta-se àquela;

 4. Em se tratando de processo com custas, proceda a parte interessada 

o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do 

mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionando o menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção 

"Guias" que irá abrir a página do Departamento de Controle e 

Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão 

de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas no 

"Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é de 

R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser citada/intimada, 

ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144147 Nr: 883-82.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE SORVETE E CONVENIÊNCIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANARA MICHELI ANDERLE 

PESTANA - OAB:16678/O, WILLIAN DIAS DOS SANTOS - 

OAB:199.497/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de fls53, referente a custas judiciais.

Certifico, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagãmente, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 182977 Nr: 10858-94.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 203, § 4° do Novo Código de Processo Civil, 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço n° 

01/2017, desta Vara, encaminho estes autos para as seguintes 

providências:

1. Extraia-se cópia e remeta à central de mandados servindo a cópia como 

mandado;

2. Cumprido integralmente, devolva-se;

3. Informado endereço em outra comarca, remeta-se àquela;

 4. Em se tratando de processo com custas, proceda a parte interessada 

o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do 

mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionando o menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção 

"Guias" que irá abrir a página do Departamento de Controle e 

Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão 

de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas no 

"Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é de 

R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser citada/intimada, 

ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 182982 Nr: 10863-19.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 203, § 4° do Novo Código de Processo Civil, 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço n° 

01/2017, desta Vara, encaminho estes autos para as seguintes 

providências:

1. Extraia-se cópia e remeta à central de mandados servindo a cópia como 

mandado;

2. Cumprido integralmente, devolva-se;

3. Informado endereço em outra comarca, remeta-se àquela;

 4. Em se tratando de processo com custas, proceda a parte interessada 

o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do 

mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionando o menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção 

"Guias" que irá abrir a página do Departamento de Controle e 

Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão 

de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas no 

"Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é de 

R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser citada/intimada, 

ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 183454 Nr: 11235-65.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE BORGES LOIOLA - 

OAB:17.803/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 203, § 4° do Novo Código de Processo Civil, 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço n° 

01/2017, desta Vara, encaminho estes autos para as seguintes 

providências:

1. Extraia-se cópia e remeta à central de mandados servindo a cópia como 

mandado;

2. Cumprido integralmente, devolva-se;

3. Informado endereço em outra comarca, remeta-se àquela;

 4. Em se tratando de processo com custas, proceda a parte interessada 

o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do 

mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionando o menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção 

"Guias" que irá abrir a página do Departamento de Controle e 

Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão 

de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas no 

"Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é de 

R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser citada/intimada, 

ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 90604 Nr: 2232-62.2012.811.0040

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT, DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - OAB:OAB/MT 

21.678, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, 

ROBSON REZENDE DOS SANTOS - OAB:16428, SAMUEL FRANCO 

DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 2232-62.2012.811.0040 (90604)

DO REQUERIMENTO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. Em que pese o 

alegado pelo Administrador Judicial às fls. 2.183-2.188, entendo que deve 

ser mantida a contagem do prazo na forma do art. 219 do NCPC, em 

relação à diligência determinada no item “1” do despacho das fls. 

2.114-2.115.

Assim ocorre porque, embora ponto pacífico que o art. 257, III, do NCPC, 

não se refira a prazo processual, é também certo que no caso em crivo 

não se está diante da situação ali prevista (citação por edital). 

Expressamente, a deliberação empregou o prazo em questão de modo 

analógico, para situação distinta.

Daí que prudente considerar-se tal prazo como processual, pois 

efetivamente os interessados estão sendo chamados à prática de um ato 

no processo, sob pena de destinação diversa aos valores depositados em 

juízo.

 Nesses termos, indefiro o pedido formulado, mantendo a contagem dos 

prazos na forma do art. 219 do NCPC.

DO OFÍCIO ENCAMINHADO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. Solicitem-se 

esclarecimentos ao Administrador Judicial acerca do crédito noticiado nas 

fls. 2.176-2.179, no prazo de 05 (cinco) dias. A seguir, expeça-se ofício 

em resposta ao Exmo. Sr. Juiz do Trabalho, com as informações 

prestadas, acrescentando-se que a recuperação judicial em questão já foi 

encerrada.

DEMAIS DELIBERAÇÕES. Quanto ao mais, observem-se os despachos 

das fls. 2.114-2.115 e 2.173.

 Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito, em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86158 Nr: 5576-85.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDO OTTO NEUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMEIS & DEMEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOÃO PAULO AVANCINI CARNELOS - OAB:10.924/MT, 

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, GILCENO CALEFFI - OAB:19010/O, Giovanna 

de Freitas Sartori - OAB:19.753, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884

 Autos n° 5576-85.2011.811.0040 – Código: 86158.

 Vistos etc.

 Previamente a análise do pedido de penhora online, INTIME-SE a parte 

exequente para apresentar memória de cálculo atualizada do débito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 16 de Janeiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 52647 Nr: 3084-91.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA KOCH, CARLOS 

ALBERTO KOCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHIMENTÃO AGROINDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE DE ABREU E SILVA - 

OAB:19309/B, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE SCHIEFER 

- OAB:13.088/PR

 Autos n. 3084-91.2009.811.0040 – Código Apolo: 52647.

 Vistos etc.

 DEFIRO parcialmente os requerimentos formulados às fls. 92/93.

 Desta feita, INDEFIRO o pedido de busca via INFOJUD, eis que a parte 

exequente não comprovou haver esgotado todos os meios legais à sua 

disposição para localizar bens de propriedade da parte executada, tais 

como busca perante o Cartório de Registro de Imóveis.

 No mais, DEFIRO a renovação da certidão de crédito para fins de protesto 

de fl. 77.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 16 de Janeiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 26666 Nr: 1260-39.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MASCARELLO, FELIPE MATHEUS DE 

FRANÇA GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082/MT, FERNANDO MASCARELLO - OAB:11.726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/O, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os Exequentes 

para manifestarem-se acerca do depósito efetuado nos autos no valor de 

R$ 39.857,21.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105458 Nr: 8542-50.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR SALVADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMAGRAIN GUERRA DO BRASIL 

(INCORPORADORA DA BRASMILHO S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190, 

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-A/MT, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE 

LIMA - OAB:14601-A, FLÁVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - OAB: PR 

25.706, HENRIQUE GAEDE - OAB:PR 16.036

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial ajuizada 

por Almir Salvadori em face de Limagrin Guerra do Brasil, ambos 

qualificados nos autos. Via de consequência, extinguo o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.Condeno a 

parte autora ao paramento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos 

do art. 85, § 2º do CPC.Transitada em julgado a presente sentença, 

certifique-se e aguarde-se em Cartório eventual cumprimento voluntário de 

sentença, ou ainda, provocação do interessado pelo prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada sendo requerido, ao arquivo, mediante as baixas e anotações 

pertinentes.Requerido o cumprimento de sentença, deverá a Secretaria, 
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desde logo, após adotar as providências necessárias a reclassificação da 

classe dos autos, proceder nos termos do art. 523 do CPC.P.R.I.C.Às 

providências.Sorriso/MT, 12 de Janeiro de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 126481 Nr: 3294-35.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETRO METALÚRGICA ROVARIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANEFLEX FIOS E CABOS LTDA, EXO - FUNDO 

DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE PAULA 

MACHADO - OAB:74.839, CRISTIANO TRIZOLINI - OAB:192.978, FABIO 

DE ALENCAR KARAMM - OAB:184.968, FLÁVIA SALLES DOS REIS - 

OAB:63.841, ROGERIO LOVIZETTO GONÇALVES LEITE - OAB:315768

 Autos n° 3294-35.2015.811.0040 – Código: 126481.

 Vistos etc.

 Previamente ao saneamento do processo e, em observância ao disposto 

no §3º, art. 3º, do Código de Processo Civil, visando a composição 

amigável entre as partes, DETERMINO o encaminhamento dos autos ao 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para 

realização de audiência de conciliação, a qual DESIGNO para o dia 09 de 

Abril de 2018, às 09h00min.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 11 de Janeiro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148455 Nr: 3298-38.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MARQUES SALATI - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146997/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299951, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:/MT 4.062

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais, se 

devidas na hipótese. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos na espécie. 

PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ. TRANSITADA EM JULGADO a presente sentença, adotem 

as providências necessárias ao recolhimento das custas processuais, se 

devidas, e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas e anotações 

necessár ias .CUMPRA-SE,  exped indo-se  o  necessár io .À s 

providências.Sorriso/MT, 15 de Janeiro de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001732-37.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA OAB - SP356168 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA BIAVA DA CAS (EXECUTADO)

MARCELO FERNANDES (EXECUTADO)

LUCIANO DA CAS (EXECUTADO)

AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (EXECUTADO)

SOLANGE DOS SANTOS JOSE FERNANDES (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001868-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA BOA - COMERCIAL AGRICOLA EIRELI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002685-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIVANIA MARIA FEITOSA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003183-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR SOFIATTI (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002466-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI (EMBARGANTE)

ELIARA CRISTIANI HASSE CARVALHO ALBERINI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VANNIER SOARES PINTO OAB - MT11441/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO CALCA (EMBARGADO)

EDILEUSA DA SILVA CALCA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

SERGIO HENRIQUE ARTERO DAL MASO OAB - MT0019729A 

(ADVOGADO)

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora, para 

manifestar-se, no prazo legal, acerca dos Embargos de Declaração de ID 

10945025.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001334-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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JEFERSON DOUGLAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001478-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ADRIANE ANTONELLI (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-47 SEQÜESTRO

Processo Número: 1001378-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GECI MACIEL COSTA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003609-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS & KAYSER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TARCIZIO ANTONIO MARIN (EXECUTADO)

REGINA MARIA DOBROWOLSKI MARIN (EXECUTADO)

LUCYANO WAGNER MARIN (EXECUTADO)

IRACY ELZA MARIN (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte autora a manifestar-se quanto ao pagamento das custas 

para distribuição da carta precatória, conforme ofício da Comarca de Pato 

Branco juntado ID 11289508, comprovando nos autos o pagamento.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000586-58.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIO DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000586-58.2016.8.11.0040 

AUTOR: GREGORIO DO AMARAL RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos e, 

etc. A parte requerida peticionou comunicando o pagamento do acordo, 

por meio de depósito judicial (ids. 6698992- 6830647). O requerente 

apresentou conta bancária para fins de recebimento dos valores 

depositados nos autos. É o breve relatório. Decido. Sem delongas, o 

pagamento da dívida satisfaz a obrigação, impondo a extinção do 

processo. Pelo exposto, JULGO, por sentença, EXTINTO o presente feito, 

com fulcro no art. 924, inciso II, c/c art. 925, todos do Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações de estilo. No mais, DETERMINO a confecção de alvará para a 

liberação dos valores depositados nos autos, conforme requerido. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1001567-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALBAN (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA BEATRIZ POSSER DESCOVI OAB - RS47825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDIANARA CRISTINA GRANDI FERNANDES (DEPRECADO)

GRANDI & ALBAN LTDA - EPP (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE FERRAZ SPINATO OAB - RS23279 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora, através de seu advogado, para efetuar 

o pagamento devido pela diligência do oficial de justiça, retirando-se a 

respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de Justiça: 

www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de depósito 

nos autos. Sorriso, 15 de janeiro de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001456-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON CUNHA DE OLIVEIRA FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS MESSIAS DA SILVA (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé que designo a data de 06/03/2018, às 13:00 horas, 

para ser realizada a Sessão de Conciliação junto ao Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca. Sorriso, 15 de janeiro de 2018. 

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002109-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORFIRIO COHEN VILLAS BOA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002109-71.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

PORFIRIO COHEN VILLAS BOA Vistos, e etc. O autor informou a 

desistência da ação, requerendo sua extinção sem resolução de mérito. É 

o relatório. Decido. Considerando que não ocorreu a citação do requerida, 

com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, suspensa 

a exigibilidade caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita. 

Sem condenação em honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, observando as 

formalidades. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003350-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGO SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003350-80.2017.8.11.0040 

AUTOR: ANTONIO RODRIGO SOARES RÉU: BRAZILIAN MORTGAGES 

COMPANHIA HIPOTECARIA Vistos, e etc. Percutindo ao fundo da parlenda, 

insta que a petição inicial sub examine deve obediência aos requisitos do 

artigo 319 e 98 do NCPC, notadamente no que toca à caracterização da 

garantia constitucional ínsita no inciso LXXIV do artigo 5º da CF/88. Sobre 

o tema já assentou o e. STJ, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR 

COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA S ITUAÇÃO 

ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, 

para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário. 2. 

Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá 

investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, 

solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas 

processuais e com os honorários de sucumbência. 3. Agravo Regimental 

não provido. (AgRg no AREsp 329.910/AL, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014)” 

Destarte, ressai dos autos que o requerente, não comprovou 

documentalmente necessidade à assistência judiciária gratuita (conforme 

art. 98 do NCPC). Assim, para fins e prazo do artigo 321 do mesmo CPC, 

intime referida parte autora, por meio de seu advogado mediante 

publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

documentalmente (IRPF e afins) a necessidade dos benefícios do artigo 98 

do NCPC, sob pena de indeferimento da petição inicial e obrigação de 

recolhimento das custas e taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01. 

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000632-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS SCATAMBULI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLIANE PEREIRA DE SOUZA FREIRE OAB - MT21876/O (ADVOGADO)

MAGNO JOSE DA SILVA OAB - MT19135/O (ADVOGADO)

NIWMAR SERPA OAB - MT19703/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000632-13.2017.8.11.0040 

AUTOR: ROBERTO CARLOS SCATAMBULI RÉU: ITAU UNIBANCO S/A 

Vistos, e etc. Percutindo ao fundo da parlenda, insta que a petição inicial 

sub examine deve obediência aos requisitos do artigo 319 e 98 do NCPC, 

notadamente no que toca à caracterização da garantia constitucional ínsita 

no inciso LXXIV do artigo 5º da CF/88. Sobre o tema já assentou o e. STJ, 

verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO 

DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA 

SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. 1. A declaração de 

pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário. 2. 

Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá 

investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, 

solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas 

processuais e com os honorários de sucumbência. 3. Agravo Regimental 

não provido. (AgRg no AREsp 329.910/AL, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014)” 

Destarte, ressai dos autos que o requerente, não comprovou 

documentalmente necessidade à assistência judiciária gratuita (conforme 

art. 98 do NCPC). Assim, para fins e prazo do artigo 321 do mesmo CPC, 

intime referida parte autora, por meio de seu advogado mediante 

publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 98 do NCPC, ou 

mesmo do pagamento, ao final, ou parcelado, das custas processuais, 

sob pena de indeferimento da petição inicial e obrigação de recolhimento 

das custas e taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01. Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002425-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002425-84.2017.8.11.0040 

AUTOR: SANDRA DANIELA DAN RÉU: ROBERTO BRAGA DOS SANTOS 

Vistos, e etc. O autor informou a desistência da ação, requerendo sua 

extinção sem resolução de mérito. É o relatório. Decido. Considerando que 

não ocorreu a citação do executado, com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem condenação nas custas e honorários. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se, observando as formalidades. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1002873-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO)

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A (ADVOGADO)

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MURIANA TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002873-57.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS 

AMAZONICOS S.A. REQUERIDO: MURIANA TRANSPORTES LTDA - EPP 

Vistos, e etc. O autor informou a desistência da ação, requerendo sua 

extinção sem resolução de mérito. É o relatório. Decido. Considerando que 

não ocorreu a citação do requerida, com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Condeno o requerente ao pagamento das 

custas processuais, suspensa a exigibilidade caso a parte autora seja 

beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se, observando as formalidades. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002950-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BORGES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002950-66.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: MARCOS ANTONIO BORGES DE MORAES REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, e etc. O autor informou a desistência da 

ação, requerendo sua extinção sem resolução de mérito. É o relatório. 

Decido. Considerando que não ocorreu a citação da requerida, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem 

condenação em custas e honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, observando as 

formalidades. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003064-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA JANETE MEES NICOLODI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LIMA DE MORAES OAB - RS40364 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F J FORTE & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1003064-05.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: MARCIA JANETE MEES NICOLODI REQUERIDO: F J FORTE & 

CIA LTDA - ME, BANCO DO BRASIL S.A Vistos, e etc. O autor informou a 

desistência da ação, requerendo a baixa e arquivamento. É o relatório. 

Decido. Considerando que não ocorreu a citação da requerida, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais, suspensa a 

exigibilidade caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita. Sem 

condenação em honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, observando as 

formalidades. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003186-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - 931.462.641-53 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1003186-18.2017.8.11.0040 

REQUERENTES: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE e ELISANGELA 

FERNANDES PROCURADOR: MAURICIO VIEIRA SERPA Vistos, e etc. Os 

autores informaram a desistência da ação, requerendo sua extinção sem 

resolução de mérito. É o relatório. Decido. Considerando que as partes 

postularam pela extinção da ação, com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem condenação em custas e honorários. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se, observando as formalidades. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002309-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEI COSTA CURITIBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002309-78.2017.8.11.0040 

AUTOR: JOCINEI COSTA CURITIBA RÉU: UNIC SORRISO LTDA Vistos, e 

etc. Percutindo ao fundo da parlenda, insta que a petição inicial sub 

examine deve obediência aos requisitos do artigo 319 e 98 do NCPC, 

notadamente no que toca à caracterização da garantia constitucional ínsita 

no inciso LXXIV do artigo 5º da CF/88. Sobre o tema já assentou o e. STJ, 

verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO 

DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA 

SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. 1. A declaração de 

pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário. 2. 

Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá 

investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, 

solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas 

processuais e com os honorários de sucumbência. 3. Agravo Regimental 

não provido. (AgRg no AREsp 329.910/AL, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014)” 

Destarte, ressai dos autos que o requerente, não comprovou 

documentalmente necessidade à assistência judiciária gratuita (conforme 

art. 98 do NCPC), pelo contrário, junta na exordial demonstrativo de folha 

de pagamento que demonstra que recebe subsídio mensal de R$ 7.360,51, 

além de locar residência de alto padrão, conforme se pode ver no contrato 

de locação anexo. Assim, para fins e prazo do artigo 321 do mesmo CPC, 

intime referida parte autora, por meio de seu advogado mediante 

publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 98 do NCPC, sob 

pena de indeferimento da petição inicial e obrigação de recolhimento das 

custas e taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01. Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000220-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES OAB - MT0018326A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES OAB - MT3575-O (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

DENISE DE ABREU E SILVA OAB - MT0019309A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

CERTIFICO e dou fé que designo a data de 06/03/2018, às 13:30 horas, 

para ser realizada a Sessão de Mediação junto ao Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca. Sorriso, 16 de janeiro de 2018. 

Michelle Toscano de Brito Marques Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000054-84.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. R. S. T. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Nadja Laura Pleutim de Deus OAB - MT0010382A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000054-84.2016.8.11.0040 

AUTOR: ADRIANO POSSAMAI RÉU: INGRIDY RAFAELLA SILVA TRINANES 

Vistos, e etc. Preenchidos os requisitos legais do artigo 319 et seq do 

NCPC, forte no artigo 334 do mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO a 

petição inicial sub examine, que tramitará segundo o rito comum ordinário 

ut art. 318 e em SEGREDO DE JUSTIÇA ex vi inciso II do artigo 189, ambos 

do NCPC. CITE-SE a requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos 

artigos 332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR 

DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA 

DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, 

poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º 

do art. 335. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003296-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOEL MESSIAS SANTO SOUSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003296-17.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: EMANOEL MESSIAS SANTO SOUSA Vistos, 

e etc. Compulsando os autos, verifica-se que o autor discute uma busca e 

apreensão, no entanto, dá a causa somente o valor referente às parcelas 

vencidas e não junta o comprovantes do pagamento das custas 

processuais. Sobre o valor da causa em ações desta espécie a 

jurisprudência assim nos ensina: [...]O valor da causa nas ações de busca 

e apreensão deve corresponder à soma das parcelas vencidas e 

vincendas, uma vez que este é o proveito econômico pretendido pelo 

autor. [...] (Agravo de Instrumento-Cv : AI 10000150565463001 MG, 16ª 

Câmara Cível do TJMG, Rel. Aparecida Grossi. j. 29.02.2016, Publ. 

03.03.2016). Isto posto, intime-se o autor para, no prazo de quinze dias, 

emendar a inicial, ajustando o valor da causa, e providenciar o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção e 

arquivamento. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003667-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EULER OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003667-78.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: EULER OLIVEIRA 

RIBEIRO Vistos, e etc. Intime-se o autor para, no prazo de quinze dias, 

emendar a inicial, providenciando o recolhimento das custas processuais, 

sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003788-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NEUSA GOMES DA SILVA MAIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003788-09.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: MARIA NEUSA GOMES DA SILVA MAIA 

Vistos, e etc. Intime-se o autor para, no prazo de quinze dias, emendar a 

inicial, providenciando o recolhimento das custas processuais, sob pena 

de extinção e arquivamento. Intime-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1002744-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELCREI ADIR CAMPANHARO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002744-52.2017.8.11.0040 

AUTOR: FLAVIO ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS RÉU: BELCREI ADIR 

CAMPANHARO Vistos, e etc. Trata-se de ação de despejo, com pedido de 

decisão liminar para desocupação, c/c cobrança de aluguéis proposta por 

Flavio Antônio Rodrigues de Freitas em face de Belcrei Adir Campanharo, 

ambos já qualificados nos autos. Em id. 8284351o autor informou a 

desistência da ação, requerendo sua extinção sem resolução de mérito. É 

o relatório. Decido. Considerando que não ocorreu a citação do requerido, 

com fundamento no artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Custas processuais suspensas, eis que defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, observando as 

formalidades. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 91977 Nr: 3481-48.2012.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO AMBROSIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON KLIMEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl.32, que informa o óbito do embargante, 

intime-se o patrono da parte, assim como o herdeiro, este, pessoalmente, 

observando-se os dados indicados na petição de fl.33, para que junte aos 

autos a certidão de óbito do de cujus, comprovando a informação, caso 

verdadeira, no prazo de 10 dias, e para que, posteriormente, proceda a 

habilitação, consoante dispõe o §1º, do art.313, e art.689, ambos do CPC, 

sob pena de extinção do feito.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 54848 Nr: 5157-36.2009.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUTSCHE BANK S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNILSON ANTONIO MELOZZI, ÂNGELO 

CARLOS MARONEZZI, JOSE MARONEZZI, EDSON MARCOS MELOZZI, 

GLEICE MATOS MARONEZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO GREGO DE 

GUIMARÃES CARDOSO - OAB:77.333 / mg, MIRELLA GUEDES 

CAMPELO - OAB:203715/SP, WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 Proc. nº5157-36.2009.811.0040 (54848).

Proc. n.5158-21.2009.811.0040 (54849).

Vistos etc.

Cuida-se de pedido de suspensão da presente execução, sendo que, 

para tanto, o executado oferece caução de um imóvel avaliado em 

R$34.485.000,00.

Com efeito, argumentam os executados que fora pleiteada uma penhora 

on-line, via BacenJud, de cerca de R$9.552.319,76, que seria o valor 

atualizado da execução.

Além disso, acrescentam os devedores que tramitam 06 execuções de 

entrega de coisa incerta movidas pelos embargados contra os 

embargantes, os quais buscam o recebimento da soja vinculada às CPR’s, 

as quais lhe haviam sido transmitidas por endosso, pela Agrenco, como 

garantia do contrato de mútuo.

Diz que este juízo prolatou sentença, objeto de apelação por parte dos 

embargantes, sendo que o Tribunal de Justiça concederam-lhes efeito 

suspensivo aos recursos, em razão da probabilidade do direito vindicado 

e do risco ao resultado útil do processo.

Destarte, de acordo com o §1º, do art.919, do CPC, o juiz poderá, a 

requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 
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caução suficientes.

Na espécie, tenho que estão presentes os requisitos a concessão do 

efeito suspensivo requerido, haja vista que o tema tratado nos presentes 

embargos é conexo aos embargos em que o Tribunal de Justiça atribuiu 

efeito suspensivo, em sede de apelação, consoante noticiado pelos 

requerentes.

Por outro lado, evidente é o risco do resultado útil do processo, em razão 

de possível constrição sobre valor significativo do patrimônio dos 

devedores.

Ademais, acrescento que o imóvel ofertado em garantia é suficiente para 

a garantia da presente execução, conforme auto de avaliação 

(fls.823/828), e sua respectiva matrícula (fls.832/833).

Diante do exposto, concedo efeito suspensivo aos embargos a execução, 

condicionando tal efeito a assinatura do termo de caução, bem como, sua 

averbação na matrícula do imóvel.

 Junte-se cópia da presente decisão nos autos dos embargos a 

execução.

Intimem-se.

Sorriso/MT, 15 de dezembro de 2017.

Silvia Renata Anffe Souza

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 54849 Nr: 5158-21.2009.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MARCOS MELOZZI, GLEICE MATOS 

MARONEZZI, JOSE MARONEZZI, ÂNGELO CARLOS MARONEZZI, 

EDNILSON ANTONIO MELOZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUTSCHE BANK S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:109087-A, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A

 Proc. nº5157-36.2009.811.0040 (54848).

Proc. n.5158-21.2009.811.0040 (54849).

Vistos etc.

Cuida-se de pedido de suspensão da presente execução, sendo que, 

para tanto, o executado oferece caução de um imóvel avaliado em 

R$34.485.000,00.

Com efeito, argumentam os executados que fora pleiteada uma penhora 

on-line, via BacenJud, de cerca de R$9.552.319,76, que seria o valor 

atualizado da execução.

Além disso, acrescentam os devedores que tramitam 06 execuções de 

entrega de coisa incerta movidas pelos embargados contra os 

embargantes, os quais buscam o recebimento da soja vinculada às CPR’s, 

as quais lhe haviam sido transmitidas por endosso, pela Agrenco, como 

garantia do contrato de mútuo.

Diz que este juízo prolatou sentença, objeto de apelação por parte dos 

embargantes, sendo que o Tribunal de Justiça concederam-lhes efeito 

suspensivo aos recursos, em razão da probabilidade do direito vindicado 

e do risco ao resultado útil do processo.

Destarte, de acordo com o §1º, do art.919, do CPC, o juiz poderá, a 

requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes.

Na espécie, tenho que estão presentes os requisitos a concessão do 

efeito suspensivo requerido, haja vista que o tema tratado nos presentes 

embargos é conexo aos embargos em que o Tribunal de Justiça atribuiu 

efeito suspensivo, em sede de apelação, consoante noticiado pelos 

requerentes.

Por outro lado, evidente é o risco do resultado útil do processo, em razão 

de possível constrição sobre valor significativo do patrimônio dos 

devedores.

Ademais, acrescento que o imóvel ofertado em garantia é suficiente para 

a garantia da presente execução, conforme auto de avaliação 

(fls.823/828), e sua respectiva matrícula (fls.832/833).

Diante do exposto, concedo efeito suspensivo aos embargos a execução, 

condicionando tal efeito a assinatura do termo de caução, bem como, sua 

averbação na matrícula do imóvel.

 Junte-se cópia da presente decisão nos autos dos embargos a 

execução.

Intimem-se.

Sorriso/MT, 15 de dezembro de 2017.

Silvia Renata Anffe Souza

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 57084 Nr: 939-28.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DAGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIO FRANCISCO MEINE - 

OAB:68334/RS, EVERTON ANTONIO PAIANI - OAB:77295/RS, RANNIER 

FELIPE CAMILO - OAB:22135-B, WERNER CANTALÍCIO - OAB:3950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Impulsiono os autos, INTMANDO a parte autora para apresentar cálculo 

atualizado do valor da dívida, no prazo legal, juntando este aos autos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 145143 Nr: 1495-20.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LATINA AGRO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPAMPA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DALLA TORRE 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:55571, PEDRO GUILHERME KRELING 

VANZELLA - OAB:36525/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do oficial de Justiça de fl.72 destes.

Olga Mazzei

Analsita Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 180194 Nr: 9239-32.2017.811.0040

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WFS, HS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRDS, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ZANELLA BONETTI - 

OAB:59172/RS, VANESSA CAROLINE LAGEMANN - OAB:21265/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos INTIMANDO a parte autora para manifestar-se acerca 

do documento juntado à fl.92, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 17714 Nr: 1857-76.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICIO ASTOR SCHWINGEL, GUSTAVO HENRIQUE 

SCHWINEGL (menor)/falecido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ANTONIO ABEGG, VALMIR JÚLIO 

ABEGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079-B/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973

 Impulsiono as partes, INTIMANDO-AS a se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca da proposta de honorários periciais e demais 
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documentos comprobatórios da formação técnica do perito às fls.940/949 

destes autos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 60332 Nr: 3629-30.2010.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID GEMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER WATTHIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:OAB MT 17,596, Dari Leobert Junior - OAB:21919/O MT, 

JIANCARLO LEOBET - OAB:10718, OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:15.326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876

 Dispositivo: Desta feita, percebe-se que são totalmente desfundadas as 

alegações firmadas pelo embargante, não constituindo matéria para 

Embargos de declaração.Os embargos apresentados, em verdade, 

buscam a modificação da decisão. Entretanto, os Embargos Declaratórios, 

em regra, não têm caráter infringente, especialmente quando há recurso 

apropriado para remeter a questão decidida ao reexame colegiado.Isto 

posto, nego provimento ao recurso manejado.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 112463 Nr: 4353-92.2014.811.0040

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DDSM, IVONETE APARECIDA DOS SANTOS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO, ESTADO 

DE MATO GROSSO, MARIA CRISTINA FEITOZA, JOIRA MARIA QUINDERE 

BARRETO, MARIA LUIZA BINI, RODRIGO FERREIRA BRAOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 131907 Nr: 6314-34.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILA RODRIGUES AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM - LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA DE LIMA - OAB:OAB/MT 

20.041-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora a requerer o que entender 

de direito, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 114501 Nr: 5983-86.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO ALBERTO ANDERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEODETE MARIA RUFATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 5983-86.2014.811.0040 (114501).

Vistos, etc.

Amarildo Anderle ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face 

de Leodete Maria Rufatto.

Destarte, este juízo indeferiu o pedido de justiça gratuita, por não restar 

caracterizada a hipossuficiência da parte autora, a autorizar o deferimento 

do pleito. Determinou-se, naquela oportunidade, no prazo de 30 (trinta) 

dias, recolhesse os valores referentes às custas processuais, sob pena 

de extinção.

 É o relatório. Decido.

 Conforme certidão de fl. 18, verifica-se que, não obstante tenha sido 

intimado da decisão que indeferiu a justiça gratuita, o exequente não 

efetuou o recolhimento dos valores referentes às custas processuais.

 Com efeito, dispõe o Art. 290, do CPC, será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Dessa forma, indefiro a petição inicial e, por consequência, extingo o feito, 

com lastro no art.924, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Transitada em julgado a ação, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2017.

Silvia Renata Anffe Souza

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 144525 Nr: 1151-39.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA APARECIDA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do oficial de Justiça à fol.38.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 31012 Nr: 226-92.2006.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRWS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIECL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO EXPEDITO FRANZONI - 

OAB:6036-A, NORMA TEREZINHA FRAZONNI - OAB:4838-B

 Vistos, e etc.

Intime-se o exequente por DJE, bem como, pessoalmente, para indicar 

bens penhoráveis, apresentando cálculo atualizado do débito, no prazo de 

05 dias, sob pena de arquivamento.

Caso, eventualmente, não indicados bens penhoráveis pelo credor, 

restará o processo suspenso e arquivado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 31508 Nr: 711-92.2006.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS RAFAEL WEBER STEFFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARKATY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO EXPEDITO FRANZONI - 

OAB:6036-A, NORMA TEREZINHA FRAZONNI - OAB:4838-B

 Vistos, e etc.

Considerando que o executado, devidamente citado, não efetuou o 

pagamento voluntariamente, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO 

DE ATIVOS FINANCEIROS, nos termos do art. 854, caput, do NCPC.
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Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DO REQUERIDO, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação.

Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de auto de 

penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária.

Efetuada a MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente 

INTIME-SE O EXEQUENTE, no prazo de 05 dias, e CONCLUSOS PARA A 

ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, com ou sem apresentação de 

impugnação, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA 

CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC.

Frustrada as pesquisas, intime-se o exequente a indicar bens 

penhoráveis, apresentando cálculo atualizado do débito, no prazo de 05 

dias, sob pena de arquivamento.

Caso, eventualmente, não indicados bens penhoráveis pelo credor, 

restará o processo suspenso e arquivado.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 35586 Nr: 4715-75.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONERI BAITIRA BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDI 

- OAB:6.735

 Vistos, e etc.

Após um ato e outro, o exequente peticionou requerendo que, diante da 

penhora do valor total devido pela parte executada, os valores 

penhorados fossem transferidos para sua conta, mediante alvará (fls. 

238).

 Devidamente intimado para se manifestar a respeito da penhora o 

executado concordou com o valor bloqueado (fl. 236).

 É o breve relatório. Decido.

Sem delongas, o pagamento da dívida satisfaz a obrigação, impondo a 

extinção do processo.

Pelo exposto, JULGO, por sentença, EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará de levantamento de valores, conforme pugnado à fl. 

238.

Após, arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 41123 Nr: 3948-03.2007.811.0040

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO CONSELVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANTE GAZOLI CONSELVAN, SILVIA MARIA 

CARNASCIALI SWAIN CONSELVAN, DARCI MAITO, SABINO MAGGIONI, 

MAURO ANTONIO STUANI, PLINIO GILBERTO ALEGRETTI, SERGIO MEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MENDES DA SILVA - 

OAB:6518 e 7.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT, OSVALDO 

PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SÉRGIO ANTONIO MEDA - 

OAB:6.320/PR

 Vistos, e etc.

Intime-se as partes para especificar as provas que pretendem produzir na 

contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, sob pena de preclusão. 

Anoto que a inércia implicará em concordância com o julgamento 

antecipado da lide.

Caso manifestem interesse na produção de prova testemunhal, por 

economia dos atos processuais, apresentem, na oportunidade, rol nominal 

das testemunhas, com a qualificação necessária à intimação para 

audiência a ser eventualmente designada.

Sem prejuízo, considerando que o NCPC estabelece que:

Art. 3o, § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso 

do processo judicial.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, 

preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

Considerando, ainda, que não fora oportunizada a conciliação as partes.

 DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA 

DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as partes serem intimadas com 

antecedência, restando consignado que devem estar acompanhadas por 

seus respectivos advogados ou defensores públicos. ¬

 O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC.

 Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 31223 Nr: 460-74.2006.811.0040

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 comprovante anexo), devem ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus 

do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 

3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC.Assim, oficie-se ao 

DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando 

informações a respeito do credor (ao detran) e da dívida (ao agente 

financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao 

agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de 

outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes.INEXITOSA a tentativa de indisponibilização de ativos 

financeiros, bem como de inserção de restrição de veículo na base de 

dados do RENAVAM, DEFIRO o pedido de requisição de informações à 

Receita Federal, para tanto, proceda, a Senhora Gestora judiciária, a 

consulta via sistema INFOJUD, para que apresente as três ultimas 

declarações do Imposto de Renda em nome do executado, juntando cópia 

da operação anexa, a qual deverá ser guardada em arquivo próprio, em 

segredo de justiça.Se positiva a localização de bens, intime-se a 

exequente para indicar quais bens pretende penhorar, bem como a 

localização dos mesmos, nos termos do artigo 839 do CPC, no prazo de 15 

(quinze) dias. Frustrada as pesquisas, intime-se o exequente a indicar 

bens penhoráveis, apresentando cálculo atualizado do débito, no prazo de 

05 dias, sob pena de arquivamento.Caso, eventualmente, não indicados 

bens penhoráveis pelo credor, restará o processo suspenso e 

arquivado.Às providências.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19383 Nr: 3550-95.2003.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGEL - SORRISO ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Botega - OAB:6012/MT, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO TZIRULNIK - 
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OAB:69034-SP, TIAGO MORAES GONÇALVES - OAB:242177-SP

 É o sucinto relatório. Decido.Na espécie, dos autos, vislumbra-se que 

ambos os embargos em análise têm o propósito de reanalisar premissas e 

argumentos já decididos na decisão impugnada.Considerando que ambos 

os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço dos 

mesmos.Contudo, no mérito entendo que ambas pretensões não podem 

prosperar.Isso porque, a decisão guerreada restou devidamente 

fundamentada, e decidida nos pontos destacados pelos embargantes de 

ambos recursos, apesar da discordância dos mesmos.Desse modo, caso 

os embargantes pretendam rediscutir a causa, devem manejar o recurso 

cabível e não embargos de declaração. Isso porque, trata-se de embargos 

de declaração visando discutir, única e exclusivamente, a justeza 

(erro/acerto) da decisão, embora seja manifesto na doutrina e 

jurisprudência que esta não é a via adequada para tanto.Posto isso, 

CONHEÇO DE AMBOS EMBARGOS, mas lhes NEGO PROVIMENTO, 

mantendo a decisão em sua integralidade.No mais, sem prejuízo do 

exposto acima, quanto ao pedido de fls.1.632/1.634, requerido por SAGEL 

SORRISO ARMAZÉNS GERAIS LTDA, no sentido de levantamento dos 

valores depositados pela parte adversa, a qual reconheceu incontroversa, 

conforme consta a fl.1.623, entendo cabível, porém, previamente a 

expedição de alvará, intime-se a parte HDI S/A para manifestar 

concordância sobre tal levantamento, no prazo de 15 dias. Anoto que a 

inércia será entendida como concordância tácita.Intime-se. 

Cumpra-se.Sorriso-MT, 18 de dezembro de 2017. Silvia Renata Anffe 

SouzaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 47970 Nr: 4902-15.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STDLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MORATO CRENITTE 

- OAB:98479/SP, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP, LEISLIE F. HAENISCH 

- OAB:5860, MAURO A DE MOURA APOITIA - OAB:11.896-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMA-SE a parte autora a requerer o que de direito, no prazo legal, 

tendo em vista as certidões de fls.79/81 dos autos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 21425 Nr: 1648-73.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO VERUSSA, MARIA AUXILIADORA VERUSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILI CADORE PICCIN, ELSEU RUBIN PICCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDEN OSMAR ROCHA - 

OAB:4.297-B, ROSENILDE DUARTE JARA - OAB:14987-A

 Tendo em vista que decorreu o prazo de suspensão requerido pela parte 

autora, impulsiono os autos, intimando-a para promover o andamento do 

feito, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 27519 Nr: 2055-45.2005.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:21425/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para requerer o 

que de direito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 55496 Nr: 5644-06.2009.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR SUCOLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE MARCHI (espólio), LINO DE MARCHI 

(espólio), ADEMAR DE MARCHI, ARTHUR DE MARCHI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:3099/MT

 Tendo em vista a determinação judicial, INTIMO as partes a comparecerem 

à Audiência Designada para o dia 20/02/2018 às 09h00, no CEJUSC desta 

Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 61063 Nr: 4356-86.2010.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ZANELLA - 

OAB:8317/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Intimação do autor para, no prazo legal, requerer o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 49059 Nr: 5963-08.2008.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Em cumprimento ao item 2.10.1 e, tendo em vista que o advogado está em 

carga com o processo há mais de 30 dias, impulsiono os presentes autos 

para intimar referido advogado para que proceda a sua devolução em 03 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 234 do CPC. JOSE FERNANDO BARALDI - OAB 8970- B.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 58565 Nr: 1964-76.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA S/A, LT SORRISO - SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA, AGROPECUARIA BAGGIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:OAB/SP 98709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Posto isso, entendo que não há omissão ou contradição na decisão 

vergastada, de maneira que CONHEÇO dos embargos, contudo, 

NEGO-LHE PROVIMENTO.Sem prejuízo do exposto acima, designo 

audiência de instrução e julgamento, para o dia 25 de abril de 2018, às 15 

horas, registrando que as testemunhas, a serem ouvidas em tal 
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solenidade, deverão ser arroladas no prazo de dez dias a partir da 

intimação.Vale-se esclarecer que, com a entrada em vigor do NCPC “Art. 

455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017. Silvia 

Renata Anffe Souza Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 83340 Nr: 2349-87.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN MARTINS SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENASCER COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B

 Impulsiono os autos INTIMANDO a parte autora a manifestar-se, no prazo 

legal, acerca da juntada de fl.84/84v dos respectivos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 86215 Nr: 5637-43.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEMAC S/A - GRUPOS GERADORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIZELDA MARIA RODRIGUES BRITO, NILO 

URBANO CERNECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, para o devido cumprimento da Carta Precatória distribuída na 3ª 

Secretaria da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 128711 Nr: 4598-69.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA OLIVEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDER GUEDES FÁVARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CAROLINE NICOLAU - 

OAB:17456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO 

- OAB:2676, SANDRA REGINA FRANCO LIMA - OAB:161.660 OAB-SP

 Tendo em vista que a Audiência de Conciliação restou inexitosa, 

conforme ata de fl.101, INTIMO as partes, conforme determinação judicial, 

que especifiquem as provas que pretendem produzir na contenda, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 132294 Nr: 6510-04.2015.811.0040

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE MARIA BLANGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR NEUBUSER VENSK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora, para 

manifestar-se acerca da devolução da CARTA PRECATÓRIA negativa, 

requerendo o que entender de direito no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 172844 Nr: 5094-30.2017.811.0040

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE, WW, WW, SMW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 Em cumprimento ao item 2.10.1 e, tendo em vista que o advogado está em 

carga com o processo há mais de 30 dias, impulsiono os presentes autos 

para intimar referido advogado para que proceda a sua devolução em 03 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 234 do CPC. FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - 

OAB:13298/MT, representando o polo passivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 176034 Nr: 6695-71.2017.811.0040

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HÉLIO CASSIO ARBEX DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE DE LIMA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ FREITAS DA SILVA 

- OAB:81.057/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para no prazo legal, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 41728 Nr: 4538-77.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REALDO PEREIRA VIEIRA, MARIA SALETE ZANETE 

VIEIRA, MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA LTDA, 

MONSANTO DO BRASIL LTDA, REALDO PEREIRA VIEIRA, MARIA SALETE 

ZANETE VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT, JOSÉ FABIANO BELLÃO GIMENEZ - OAB:6.014, 

MARCO ANTONIO MARINELLI - OAB:97148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES ANTONINHO MAROLI 

- OAB:58684, ANDRÉA GARCIA DA SILVA GENNARI - OAB:195.686/SP, 

DANIEL VIANA DE MELO - OAB:309229, GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT, JOSÉ FABIANO BELLÃO GIMENEZ - OAB:6.014, LUIZ 

GOMES LARA - OAB:100420/SP, MARCO ANTONIO MARINELLI - 

OAB:97148/SP, MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200889, 

PASCHOALYCK ALEXANDRE - OAB:162.595/SP, PEDRO PAULO 

RODRIGUES MARTINS - OAB:183200/SP

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos para expedição do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 44635 Nr: 1589-46.2008.811.0040

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISKFESTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para, no prazo legal, requerer o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 50850 Nr: 1077-29.2009.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, SANDRO LUIS CLEMENTE - OAB:7024-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do oficial de Justiça de fl.56, no prazo 

legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 52418 Nr: 2882-17.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR SUCOLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE MARCHI (espólio), LINO DE MARCHI 

(espólio), ADEMAR DE MARCHI, ARTHUR DE MARCHI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:3099/MT, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:122800/SP

 Conforme Determinação Judicial, designo Audiência de Conciliação, para 

a qual INTIMO as partes a comparecerem, no dia 20/02/2018 às 09h00, no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 55496 Nr: 5644-06.2009.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR SUCOLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE MARCHI (espólio), LINO DE MARCHI 

(espólio), ADEMAR DE MARCHI, ARTHUR DE MARCHI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:3099/MT

 Conforme determinação judicial, designo audiência de Conciliação para o 

dia 20/02/2018, às 09h00, no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 56199 Nr: 247-29.2010.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE PEREIRA NETO - 

OAB:11.780, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora para manifestar-se 

acerca da juntada à fl.67 verso, correspondência devolvida.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 83022 Nr: 1976-56.2011.811.0040

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, RVFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, e etc.

 Cumpra-se a decisão de fls. 556.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Sorriso/MT, 19 de dezembro de 2017.

Silvia Renata Anffe Souza

Juíza De Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 85604 Nr: 4958-43.2011.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSIO CESCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para, no prazo legal, manifestar-se acerca da certidão 

do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 114674 Nr: 6100-77.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MKSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.65/66 destes, 

no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 123197 Nr: 1303-24.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAICLINE BORTOLUZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:4877-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT, FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/MT

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte requerida, para querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 125935 Nr: 2980-89.2015.811.0040

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAICLINE BORTOLUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:4877-A /MT

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte Impugnante, para querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 125936 Nr: 2981-74.2015.811.0040

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAICLINE BORTOLUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAULA BELLATO - 

OAB:14065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:4877-A /MT

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte impugnante, para querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leomir Lidio Luvizon

 Cod. Proc.: 131718 Nr: 6235-55.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPIDIO DAROIT, IVONE BEDIN DAROIT, ELIRIO DAROIT, 

JANETE APARECIDA MACHADO DE SOUZA, VALDIR DAROIT, LEILA 

CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE HÉLICA DA SILVA ICHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, MARCIELI DAPONT - OAB:18090, zalaudio - 

OAB:5.688-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 TENDO EM VISTA O PROCESSO SE ENCONTRAR EM CARGA A MAIS DE 

TRINTA DIAS,NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O 

ADVOGADO MARCIELI DAPONT., OAB 18090, A FIM DE QUE DEVOLVA 

OS AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 134090 Nr: 7503-47.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DOMINGOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora a se manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão 

negativa do Oficial de Justiça, de fls.107/108 destes autos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 145145 Nr: 1497-87.2016.811.0040

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO ORIGINAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SÉRGIO TIRITAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMIN LOHBAUER - OAB:231548, 

RACHEL FERREIRA ARAÚJO TUCUNDUVA - OAB:OAB/SP 66.355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - 

OAB:11072/MT

 Intimação do requerido para manifestar-se, no prazo legal, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 184289 Nr: 369-61.2018.811.0040

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALMLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS-, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15.882-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, para 

determinar aos requeridos que disponibilizem, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, serviços médicos Equipe Multidisciplinares (Home Care), além 

de outros procedimentos que se mostrem necessários, tais como exames 

médicos, remédios e eventuais cirurgias. Não havendo o 

procedimento/tratamento/consulta disponível na rede pública, deverá ser 

providenciado na rede privada, a expensas dos demandados, sob pena 

de bloqueio “on line” dos valores necessários ao custo do tratamento 

requerido.Ademais, visando o controle da prestação de serviços e do 

custo do erário público, DETERMINO que a empresa prestadora do Serviço 

de Atenção Domiciliar (SAD), cumpridora do comando judicial junte nos 

autos, no prazo de 15 dias, a classificação do nível de complexidade do 

quadro clínico do infante. Ainda, DETERMINO que os Escritórios Regionais 

de Saúde da região do domicilio do infante apresentem nos autos, no 

prazo de 15 dias, o relatório de supervisão acerca da classificação 

estabelecida pela empresa cumpridora da ordem judicial, consoante 

orientação do Egrégio Tribunal de Justiça por meio do Ofício Circular Nº 

17/2017/PRES.Sem prejuízo do cumprimento das determinações acima, em 

observância do princípio do equilíbrio das contas públicas, intimem-se a 

Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, bem como 

a parte autora, para que tragam 03 (três) orçamentos do procedimento, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 25306 Nr: 47-95.2005.811.0040

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNSML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Castro de C. Couto - 

OAB:8641/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, 

MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON ANTONIO DE BONA - 

OAB:18.257, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O

 INTIMAÇÃO das partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, sob pena de 

preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 38053 Nr: 948-92.2007.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSS-(V(S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MZ-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helcio Carlos Viana Pinto - 

OAB:6588/MT, JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B, 

PAULO SÉRGIO DANIEL - OAB:9173-B

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, querendo, apresente 
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contrarrazões ao recuros interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 50908 Nr: 1202-94.2009.811.0040

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOLFO MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para no prazo legal, manifestar-se acerca da certidão 

do Oficial de Justiça juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 56675 Nr: 554-80.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDIEDCNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do oficial de Justiça à fl.82 destes.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 129760 Nr: 5220-51.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMAX CONSTRUÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que decorreu o prazo requerido pela parte autora, 

INTIMO-A para manifestar-se acerca da certidão negativa do Oficial de 

Jusitiça, de fl.74, no prazo de 15 dias.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 137252 Nr: 9238-18.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENIA AGRO CIÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO, 

PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, MARCOS ANTONIO RIBEIRO, ILDO 

BOTTON, ADAIR JOSE TOMAZI, NEIVANIR BERGHAHN TOMAZI, 

VALDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO, MARIA DE FATIMA DE 

CASTRO VIEIRA BOTTON, LEONARDO COUTINHO CERAVOLO FILHO, 

BRUNA IZALDINO CERAVOLO, MARCOS AZIZ DE BARROS, VANIA 

ROSSATO, PATRÍCIA R. LAMEIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:MT-8247-B, Marcelo Huck Junior - 

OAB:MT/17.976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651

 Intimação do exequente para no prazo legal, querendo, manifestar-se 

acerca dos Embargos Declaratórios juntados as fls. 385/398.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 139646 Nr: 10482-79.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAMA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:MT-8247-B, Marcelo Huck Junior - OAB:MT/17.976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 140154 Nr: 10698-40.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFS, EDMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmação da parte autora para manifestar-se acerca da informação de 

fls. 369, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 154086 Nr: 5907-91.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, DEBORA SCHEVINSKI DENTI - OAB:22944/O, ROSELI INES 

REIS - OAB:11666

 DEFIRO a guarda provisória da infante Rafaela Vitória do Amaral em favor 

de sua genitora, Tatiana Freitas do Nascimento, por consequência, com 

fulcro no artigo 33, § 1º, do ECA, consignando que a medida pode ser 

revertida a qualquer momento processual. Lavre-se o termo de 

compromisso, nos termos do art. 101, inciso I, do ECA, bem como lavre-se 

o termo de guarda provisória. Ademais, intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação a contestação no prazo legal, bem como desde já, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento, para o dia 13 de fevereiro 

de 2018, às 14h00minmin, registrando que as testemunhas, a serem 

ouvidas em tal solenidade, deverão ser arroladas no prazo de dez dias a 

partir da intimação.Vale-se esclarecer que, com a entrada em vigor do 

NCPC “Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo”.Intime-se. CIÊNCIA ao 

Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências.Sorriso/MT, 19 de dezembro de 2017.SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZAJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000498-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LEISMANN DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEI ANICETO DA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SORRISO 

DECISÃO Numero do Processo: 1000498-83.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: 

ANA PAULA LEISMANN DA SILVA EXECUTADO: WESLEI ANICETO DA 

SILVA Vistos etc. Cuida-se de cumprimento de sentença de obrigação de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1045 de 1523



fazer de busca e apreensão de menor ajuizada por ANA PAULA 

LEISMANN DA SILVA em face de WESLEI ANICETO DA SILVA, visando a 

busca e apreensão da filha das partes, ANA BEATRIZ ANICETO 

LEISMANN, aduzindo, em síntese, em virtude da mudança de residência da 

requerente e da menor (de Lucas para Sorriso), as partes numa ação de 

regulamentação de visita proposta pelo requerido acordaram que o réu 

poderia ter a filha do casal em sua companhia em finais de semana 

alternados e metade das férias escolares. Relata que em 28/01/17, no 

exercício do seu direito de visita, o requerido pegou a menor na casa da 

autora para levá-la para Lucas do Rio Verde, informando no dia 08/02/17, 

por telefone, que não mais iria devolver a filha do casal, passando a ficar 

com ela por tempo indeterminado. Por estas razões, pelo deferimento da 

busca e apreensão da criança ANA BEATRIZ ANICETO LEISMANN, 

expedindo-se carta precatória para Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

nos termos do art. 536, §2º, do CPC Instado a se manifestar, o Ministério 

Público apresentou parecer favorável. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Tratando-se de busca e apreensão de menor, legislação, doutrina 

e jurisprudência se norteiam no sentido da proteção do infante, que se 

sobrepõe a qualquer outro. No caso em tela, no que tange ao “fumus boni 

iuris”, entendo que para um juízo de cognição sumária o mesmo resta 

demonstrado pelos documentos encartados, notadamente o acordo 

homologado judicialmente (Id 4823714). Com relação ao "periculum in 

mora", igualmente mostra-se que restou demonstrado, uma vez que a 

criança em questão, de apenas 02 (dois) anos e 09 (nove) meses, está 

devidamente matriculada na rede pública de ensino local, cujas aulas 

iniciaram na data de 13/02/2017 (Id 4823714 – pag. 9 e Id. 7282360). Logo, 

o deferimento da medida de busca e apreensão neste momento objetiva, 

exatamente, evitar qualquer dano futuro à infante. Sendo assim, presentes 

os requisitos legais pertinentes e, em atenção à doutrina da proteção 

integral da criança e do adolescente que embasa todas as disposições 

legais inseridas no Estatuto da Criança e do Adolescente, a concessão da 

busca e apreensão é medida que se impõe. Pelo exposto, e no termos do 

art. 536, § 2º do NCPC, DETERMINO a imediata expedição de Carta 

Precatória a Comarca de Lucas do Rio Verde, deprecando a BUSCA E 

APREENSÃO da criança ANA BEATRIZ ANICETO LEISMANN, que deve ser 

cumprida com o apoio do Conselho Tutelar, bem como de sua genitora, 

conforme pugnado pelo i. promotor de justiça (Id. 7261396 – pág. 6), diante 

da pouca idade da infante. Diante da urgência do caso, a fim de dar 

efetividade a medida, DETERMINO que a Sra. Gestora Judiciária utilize-se 

dos meios disponíveis para envio da missiva, contatando, posteriormente, 

o juízo deprecado via telefone. No mais, intime-se o requerido para, 

querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 536, § 4º c/c art. 525, ambos do NCPC. CUMPRA-SE, COM 

URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Após, Intime-se a DPE e 

cientifique-se o MPE. Às providências.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1004776-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

N. V. S. S. (DEPRECANTE)

T. O. S. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. (DEPRECADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE 

AUTORA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA CONTIDA NO ID RETRO, 

DEVENDO REQUERER O QUE DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000467-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ASCENCIO (DEPRECADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE 

AUTORA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA CONTIDA NO ID RETRO, 

DEVENDO REQUERER O QUE DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000345-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE APARECIDA COUTO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE 

AUTORA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA CONTIDA NO ID RETRO, 

DEVENDO REQUERER O QUE DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, BEM COMO 

EFETIVAR O RECOLHIMENTO DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

COMPLEMENTAR.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1002246-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY FERREIRA GOMES RIBEIRO SILVA (DEPRECADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE 

AUTORA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA CONTIDA NO ID RETRO, 

DEVENDO REQUERER O QUE DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006223-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE SOUZA MELO OAB - MT22824/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. R. (REQUERIDO)

V. R. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o (a) patrono (a) da parte 

autora, para providenciar a distribuição da carta precatória expedida, via 

PJE, devendo instruí-la em conformidade com o art. 260 do CPC. Após, 

deverá o (a) patrono (a) comprovar nestes autos a distribuição, no prazo 

de 30 dias.

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1003992-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO MULINARI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO FELDKIRCHER (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003992-53.2017.8.11.0040 

EMBARGANTE: EVALDO MULINARI EMBARGADO: ENIO FELDKIRCHER 

VISTOS. Primeiramente, diante da documentação anexada à contestação, 

DETERMINO a intimação do embargante para os fins do disposto no artigo 

350 c/c 679, ambos do CPC. Após, em prosseguimento ao feito, 

especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo 

de 10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Com as manifestações, tornem conclusos 

para saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, 

NCPC). Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de 

Direito,em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003130-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR DA ROSA (REQUERENTE)
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GILBERTO DA ROSA (REQUERENTE)

CELOIR SANTOS DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVONEI NARCISA SANTIN OAB - MT0008266A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SANTOS DA ROSA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003130-82.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: LEONIR DA ROSA, CELOIR SANTOS DA ROSA, GILBERTO 

DA ROSA INVENTARIADO: ANTONIO SANTOS DA ROSA VISTOS. 1 - 

Recebo os autos. Nomeio como inventariante dos bens deixados por 

ANTONIO SANTOS DA ROSA a requerente LEONIR DA ROSA PIACENTINI, 

a qual prestará compromisso em 05 (cinco) dias e primeiras declarações 

nos 20 (vinte) dias subsequentes. 2 - Citem-se, após, os interessados não 

representados, e, se for o caso, os eventuais herdeiros e interessados 

ausentes, observando-se o disposto no art. 626, §1° do CPC, bem como 

intime-se a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro 

incapaz ou ausente (artigo 626 do Código de Processo Civil). 3 - 

Concluídas as citações, abra-se vista às partes, para que se manifestem 

sobre as primeiras declarações, no prazo comum de 15 (quinze) dias. 4 - 

Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art. 628 do CPC), 

digam, em 15 (quinze) dias (artigo 637 do CPC). 5 - Se concordes, ao 

cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (CPC, art. 638). Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de 

Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006177-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ALVES DE FREITAS (EXECUTADO)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (EXECUTADO)

VILMA PIVA BATTAGLINI (EXECUTADO)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

MOACYR BATTAGLINI (EXECUTADO)

ERLA GIOVANA DE MATOS FREITAS (EXECUTADO)

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006177-64.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA EXECUTADO: AGROVERDE 

AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA, RENATO ALVES DE FREITAS, ERLA 

GIOVANA DE MATOS FREITAS, MOACYR BATTAGLINI, VILMA PIVA 

BATTAGLINI, RAFAEL PIVA BATTAGLINI, PAULO HUMBERTO ALVES DE 

FREITAS VISTOS. Considerando que a condição de recuperanda judicial, 

por si só, não gera presunção da insuficiência momentânea de arcar com 

as custas, DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprove sua impossibilidade financeira a garantir o 

pagamento das custas ao final. A propósito, vejamos: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PEDIDO 

DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA OU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO 

FINAL – PESSOA JU´RIDICA EM RECUPRAÇÃO EXTRAJUDICIAL – 

AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE SUA INCAPACIDADE FINANCEIRA SEQUER 

MOMENTÂNEA- DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A condição 

de recuperação judicial não afasta o dever da empresa jurídica comprovar 

sua hipossuficiência econômica em arcar com as custas do processo. Do 

mesmo modo, que deve comprovar sua insuficiência momentânea de arcar 

com as custas para que fosse garantido o pagamento ao final (AI 

11797/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 30/05/2014). 

Decorrido o prazo acima com ou sem manifestação, certifique-se e 

retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006293-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SGUISSARDI TOLEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT0007344A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006293-70.2017.8.11.0040 

AUTOR: RICARDO SGUISSARDI TOLEDO RÉU: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos. De início, verifico que embora a parte autora alegue ser 

hipossuficiente nos termos da lei, não acostou aos autos documentos que 

comprove os pressupostos legais para a concessão de gratuidade da 

justiça. Desse modo, determino que o autor junte aos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias, os documentos que comprovem sua impossibilidade em 

arcar com as custas e despesas processuais. Decorrido o prazo acima 

com ou sem manifestação, certifique-se e retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006232-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE PEREIRA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006232-15.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: GISLAINE PEREIRA DIAS VISTOS. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. Destarte, ressai dos 

autos que a parte requerente não comprovou a notificação da parte 

requerida, vez que a evidencia que a notificação não fora entregue. Não 

obstante a petição inicial sustentar que a parte demandada está 

devidamente constituída em mora por meio do Instrumento de Protesto, 

verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação da devedora, 

eis que, pelo documento encartado aos autos, a intimação da parte 

requerida se deu por “Edital”, não comprovada, portanto, que foram 

esgotadas as tentativas de intimação pessoal da parte devedora/ré. 

Nesse sentido, oportuno os seguintes julgados: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

LIMINAR DEFERIDA E CASSADA - BEM NÃO LOCALIZADO E NÃO 

APREENDIDO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 55 e 58 do CPC 

REJEITADA – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO 

COMPROVADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, 

IV, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DEPROVIDO - 1.Recurso 

de Apelação Cível interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que 

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, IV, do CPC, tendo em vista ausência de pressupostos de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Preliminar de 

nulidade da sentença pela falta de julgamento simultâneo das ações de 

busca e apreensão e revisional de cláusulas rejeitada. 3. A constituição 

do devedor em mora não foi comprovada. A notificação extrajudicial foi 

enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos de Porto de 

Pedras-Alagoas para um dos endereços declinados no contrato, com 

retorno da correspondência por duas vezes. Posteriormente, o Apelado 

foi cientificado do protesto por meio de Edital publicado em jornal local. 

Notificação extrajudicial inválida. 4. A matéria em debate na Apelação já foi 

analisada pelo TJMT e STJ, em sede de Agravo de Instrumento e Recurso 
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Especial, respectivamente. 5. Sentença mantida. Recurso desprovido”. 

(TJMT, Ap 76621/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 

12/09/2017) – destaquei. “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIARIA – DOCUMENTO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – INÉPCIA DA 

INICIAL AFASTADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO 

DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇO INSUFICIENTE – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO - RECURSO PROVIDO. A exigência 

de instruir a inicial com o título executivo original, somente é indispensável 

em execuções de títulos cambiais, considerando sua circularidade. A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do 

edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora 

para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem 

colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, 

devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que 

dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado”. 

(TJMT, Ap 50840/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 26/06/2017) – destaquei. Sendo assim, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a 

inicial, demonstrando a mora, sob pena de indeferimento da inicial, na 

forma do disposto no art. 321 c/c art. 319, ambos do NCPC. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003822-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DA SILVA SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003822-81.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: AYMORE EXECUTADO: MARCOS ANTONIO DA SILVA SA 

VISTOS. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de MARCOS ANTONIO DA 

SILVA SA, ambos qualificados nos autos, tendo por objeto o bem descrito 

na inicial. A peça inaugural veio acompanhada por documentos, inclusive 

cópia do contrato assinado entre as partes, sendo que as custas iniciais 

foram recolhidas. Para a concessão da medida liminar pleiteada, por 

expressa disposição legal, é necessária a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente cumprido este 

requisito, por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço 

fornecido pelo requerido em contrato. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial demonstram a relação contratual com garantia de 

alienação fiduciária do veículo indicado, bem como a mora e a 

inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio de que a parte autora 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do 

mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Desta 

forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da 

TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o 

perigo de dano irreparável, na forma do artigo 300 do atual Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do 

Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, 

liminarmente, a medida de urgência pleiteada, determinando a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo automotor de Marca: VW - VOLKSWAGEN, 

Modelo: GOL CITY (TREND) 1.0, Ano: 09/09, Cor: BRANCA, Chassi: 

9BWAA05W79P117566, Renavam: 000133567630, Placa: NJG-2973, 

descrito na inicial, com a subsequente e imediata entrega dos respectivos 

documentos pelo devedor. Para tanto, EXPEÇA-SE o competente mandado, 

devendo o bem ser depositado em mãos da parte requerente ou de quem 

esta indicar, na qualidade de fiel depositário, mediante auto 

circunstanciado que deverá especificar o estado em que se encontra o 

bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da 

dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, acrescidas 

dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, REsp 1418593), 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º 

do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, 

art. 56). Deixo consignado que eventual remoção do veículo fica 

condicionada à comprovação concreta de não purgação da mora no prazo 

legal, mediante certidão da Secretaria. Poderá ainda o devedor fiduciante 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de igual 

forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado da 

faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição. Defiro a 

inclusão da presente Busca e Apreensão no RENAVAM, inserindo o 

registro do gravame referente à decretação da busca e apreensão do 

veículo na base de dados do RENAVAN. Posteriormente, após a 

apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao DETRAN requisitando-se a 

retirada do gravame, tudo na forma do artigo 3º, §§ 9º e 10, do 

Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 do Novo Código de 

Processo Civil. Providencie a alteração da classe processual para busca e 

apreensão, conforme requerido pela parte autora na petição retro. 

Intimem-se. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004385-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA FE INSUMOS AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1004385-75.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A. REQUERIDO: SANTA FE 

INSUMOS AGRICOLA LTDA VISTOS. Ante o petitório de Id 10017465, 

previamente à análise do pedido liminar, INTIME-SE a parte requerente, na 

pessoa de seu Advogado, via DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se. Após, voltem conclusos. CUMPRA-SE. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002846-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO PAULO CHINEZ (RÉU)

EDIMAR CARLOS RUGINSKI (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE SORRISO 

DESPACHO Numero do Processo: 1002846-11.2016.8.11.0040 AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: MARCO PAULO CHINEZ, EDIMAR CARLOS 

RUGINSKI VISTOS. 1. Diante do retorno das cartas de citação com AR 

negativo, intime-se a parte autora, via DJE, para se manifestar em 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção. 2. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001140-90.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. D. S. (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE SORRISO 

SENTENÇA Visto/AB Trata de Ação de DIVÓRCIO LITIGIOSO, aviada pela 
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requerente VALÉRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA SIMÕES, em face de 

RODRIGO SIMÕES DA SILVA com escopo de obter tutela judicial 

específica, qual seja homologação do acordo entabulado entre as partes 

quanto à guarda, visita e alimentos, a decretação do divórcio do casal com 

a consequente dissolução do vínculo matrimonial. O Ministério Público 

manifestou favorável à homologação do acordo e decretação do divórcio. 

Feito concluso. Eis o relato do necessário. Fundamento e Decido. Prima 

facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, destarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Dispositivo Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os seus termos e 

cláusulas e forte na disposição estanque no inciso III, alínea b, do artigo 

487 do CPC/2015, julgo EXTINTO a presente demanda com resolução do 

mérito, condenando a parte requerida ao pagamento de custas e 

despesas processuais ut § 2.º do artigo 82 do CPC/2015, salvo se previa 

e expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001 ou Lei Nacional 9.099/95, e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. 

Oficie-se ao respectivo Cartório, (art. 32, da Lei 6.515/77), 

determinando-lhe que proceda a retificação conforme a decisão supra, 

observando-se as formalidades de estilo, sendo certo, que a requerente 

VALÉRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA SIMÕES, voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja VALÉRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA. FIXO a guarda do 

menor S. L. R. S., a sua genitora VALÉRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

permanecendo o exercício do direito de visitas ao genitor, conforme 

estabelecido no acordo. Quanto aos alimentos devidos aos menores, fora 

acordado o valor de 45,45% (quarenta e cinco virgula quarenta e cinco 

por cento) do salário mínimo, devendo ser atualizado automaticamente, a 

ser pago no 10º (décimo) dia de cada mês, mediante depósito em conta, 

bem como 50 % (cinquenta por cento) das despesas extras. Dê-se 

ciência desta ao ilustre representante do Parquet. Transitado em julgado, 

ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C, providenciando e 

expedindo o necessário Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. Sorriso/MT, 10 de Janeiro de 2017. 

ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004516-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANY DENISE DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO COUTO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1004516-50.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: MARCIANY DENISE DOS SANTOS SILVA EXECUTADO: 

FABIANO COUTO DOS SANTOS Vistos/LF MATEUS GABRIEL SILVA 

COUTO representada por sua genitora MARCIANY DENISE DOS SANTOS 

SILVA, qualificado (a/s) nos autos, por meio de (o/a/s) advogado (a/s) 

regularmente constituído (a/s), propõe Cumprimento de Sentença em 

desfavor de FABIANO COUTO DOS SANTOS, também qualificados nos 

autos, requerendo, em síntese, a Execução dos Alimentos fixados e 

demais corolários de regência, colacionando nos autos a documentação 

legal necessária. Dessarte, preenchidos os requisitos legais do artigo 319 

et seq do NCPC, forte no artigo 334 do mesmo Código Instrumental Civil, 

RECEBO a petição inicial sub examine, que tramitará segundo o rito 

especial da Lei 5478/68 e em SEGREDO DE JUSTIÇA ex vi inciso II do 

artigo 189, ambos do CPC. Cuida-se de pedido de execução de prestação 

alimentícia fundada em título executivo certo, líquido e exigível, deveras, 

impõe-se o deferimento do pleito. Nos termos do art. 528 caput do CPC, 

CITE-SE o devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

pensão, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Se 

necessário, expeça-se missiva com prazo de 30 dias. Conforme § 1o do 

art. 528 do CPC, caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue 

o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da 

impossibilidade de efetuá-lo, o pronunciamento judicial será protestado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517 do NCPC, in verbis: 

Art. 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário previsto no art. 523. Vindo o executado apresentar 

justificativa, volte-me os autos conclusos para análise. Caso o executado, 

no trintídio legal, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não 

apresente justificativa, ser-lhe-á decretada à prisão pelo prazo de 01 (um) 

a 03 (três) meses, na forma do disposto no art. 528, § 3.º, do CPC, quanto 

às três prestações vencidas anteriores à distribuição e as que vencerem 

no curso do processo executivo, ut § 7.º, do art. 528 do CPC. Se o 

devedor paga a prestação alimentícia, fica suspenso o cumprimento da 

ordem de prisão. DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, vez 

que a parte comprovou documentalmente fazer jus a tal benefício, na 

forma da Lei Ordinária 1.060/50 cc Lei Estadual 7.603/01. Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 11 

de setembro de 2017. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002769-02.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DEL CANALE VIZENTIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002769-02.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. REQUERIDO: 

FABIO DEL CANALE VIZENTIM VISTOS. 1. Apesar do cumprimento da r. 

decisão liminar com a apreensão dos bens indicados, verifica-se que o 

requerido não foi encontrado para citação pessoal. Assim, intime-se a 

parte autora, via DJE, para que, no prazo de 15 dias, apresente nos autos 

o endereço atualizado do requerido, com o fito de viabilizar sua citação. 2. 

Informado nos autos o endereço atualizado do requerido, cite-se, 

consignando as advertências legais. 3. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000037-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KLEDER LUIZ PIAIA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA TERRA VIVA - COOAVIL (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000037-77.2018.8.11.0040 

AUTOR: KLEDER LUIZ PIAIA - ME RÉU: COOPERATIVA AGROPECUARIA 

TERRA VIVA - COOAVIL VISTOS. 1. Sem delongas, verifica-se que os 

documentos que instruem a inicial se revelam como incompatíveis com a 

condição de hipossuficiente que a lei exige para a concessão das 

benesses da justiça gratuita. 2. Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, 

do NCPC, concedo à parte autora o prazo de 15 dias para a comprovação 

concreta dos requisitos necessários à concessão do benefício, ou para 

recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária devidos, sob pena de 

indeferimento da inicial. 3. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006751-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMAR EHRHARDT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006751-87.2017.8.11.0040 

AUTOR: VOLMAR EHRHARDT RÉU: BANCO BMG VISTOS. 1. Sem 

delongas, verifica-se que os documentos que instruem a inicial se 

revelam, em tese, como incompatíveis com a condição de hipossuficiente 

que a lei exige para a concessão das benesses da justiça gratuita. 2. 

Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do NCPC, concedo à parte autora 

o prazo de 15 dias para a comprovação concreta dos requisitos 

necessários à concessão do benefício, ou para recolhimento das custas 

iniciais e taxa judiciária devidos, sob pena de indeferimento da inicial. 3. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006756-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DILETO CORTINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAUTO ALVES EPIFANIO (RÉU)

E. C. EPIFANIO AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI - EPP (RÉU)

EDUARDO CAVAZZANA EPIFANIO (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006756-12.2017.8.11.0040 

AUTOR: DILETO CORTINA RÉU: ADAUTO ALVES EPIFANIO, E. C. EPIFANIO 

AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI - EPP, EDUARDO CAVAZZANA 

EPIFANIO VISTOS. 1. Sem delongas, verifica-se que os documentos que 

instruem a inicial se revelam, em tese, como incompatíveis com a condição 

de hipossuficiente que a lei exige para a concessão das benesses da 

justiça gratuita. 2. Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do NCPC, 

concedo à parte autora o prazo de 15 dias para a comprovação concreta 

dos requisitos necessários à concessão do benefício, ou para 

recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária devidos, sob pena de 

indeferimento da inicial. 3. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005000-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. (AUTOR)

Z. D. O. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. M. K. (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, que 

designei o dia 23 de MARÇO de 2018, às 10:30 horas, para realização da 

sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000113-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RICARDO BERNO (EXECUTADO)

ARI BERNO (EXECUTADO)

INES JUSTINA BERNO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, vez que as cartas de citação encaminhadas aos requeridos 

foram devolvida pelos Correios.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 155165 Nr: 6531-43.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORMATO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVA DALMORO ZANOL, OLINDO ZANOL, 

DIVINO DALMORO, MIGUEL DAL MORO, ORESTES DAL MORO, JUREMA 

MARIA DAL MORO, LOURDES DAL MORO ROSIN, PEDRO ROSIN, 

LEONARDINA CIQUEIRA, ELIANAI CIQUEIRA DAL MORO, EDIANO JUNIOR 

DAL MORO, LUIZ ALTAMIR LEMANSKI, JACINTA DAL MORO, GISELLE 

PINHEIRO DALMORO, MARILENE SALETE DARIZ LEMANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA FONTES MECIANO - 

OAB:21.871/MT, VITOR HUGO BENA MEDEIROS - OAB:18.762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES CARVALHO - 

OAB:14432

 SENTENÇA

VISTOS.

Sem delongas, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado 

conjuntamente entre as partes às fls. 246 e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

CUSTAS remanescentes, se houver, a cargo do embargante.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 155165 Nr: 6531-43.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORMATO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVA DALMORO ZANOL, OLINDO ZANOL, 

DIVINO DALMORO, MIGUEL DAL MORO, ORESTES DAL MORO, JUREMA 

MARIA DAL MORO, LOURDES DAL MORO ROSIN, PEDRO ROSIN, 

LEONARDINA CIQUEIRA, ELIANAI CIQUEIRA DAL MORO, EDIANO JUNIOR 

DAL MORO, LUIZ ALTAMIR LEMANSKI, JACINTA DAL MORO, GISELLE 

PINHEIRO DALMORO, MARILENE SALETE DARIZ LEMANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA FONTES MECIANO - 

OAB:21.871/MT, VITOR HUGO BENA MEDEIROS - OAB:18.762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES CARVALHO - 

OAB:14432

 Processo: 6531-43.2016.811.0040 (código: 155165) VISTO/EM Dos 

Embargos de Declaração (...) Dispositivo. Ante o exposto, conheço dos 

embargos e os provejo parcialmente, acolher o valor atribuído a causa na 

inicial. Promovam-se as anotações de praxe, conforme CNGC. Assim, 

passo a análise da inicial. Dos Embargos de Terceiro Trata-se de 

Embargos de Terceiro interposto por FORMATO ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA em face de DIVA DALMORO ZANOL e OUTROS. 

Destarte, preenchidos os requisitos legais do artigo 319 et seq do NCPC, 

forte no artigo 334 do mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO a petição 

inicial sub examine, que tramitará segundo o disposto nos art. 674 ss do 

NCPC. Determino a regular CITAÇÃO da parte embargada, via DJE, por 

meio de seu procurador, ut § 3.º do art.677 do NCPC, para querendo 

contestar os embargos no prazo de 15 (dez) dias, fim do qual se seguirá o 

procedimento comum. I. Da Justiça Gratuita (...) In casu a pessoa jurídica 

requerente NÃO demonstrou, ao menos em cognição sumária não 

exauriente, que preenche os requisitos dispostos na Lei 1060/50. 

Destarte, não restando comprovado nos autos que a pessoa jurídica 

requerente não possui condições de arcar com as custa e despesas 

processuais, indefiro o pedido de justiça gratuita. Contudo, para que não 

haja cerceamento de defesa, autorizo o recolhimento de custas ao final. 

II.Da Tutela de Urgência DISPOSITIVO Ex positis, nos termos do art. 678 c/c 

art. 300, ambos do NCPC, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, para 

DETERMINAR o cancelamento da anotação premonitória no imóvel 

matriculado sob o n.º 52.567, do CRI de Sorriso/MT, sob número AV. 

1/52567, eis que presentes os requisitos da tutela de urgência em testilha. 

Defiro a parte embargante o recolhimento de custas ao final. Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 17 
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de outubro de 2016. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 4573 Nr: 115-55.1999.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZIRA MARIA VOGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCLIDES TAFFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MARCIA BRESSAN 

CELLA - OAB:13981-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ANNONI PAZETO - 

OAB:7.324

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da carta precatória devolvida 

da Comarca de Novo Progresso/MT, devendo requerer o que entender de 

direito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 87881 Nr: 7403-34.2011.811.0040

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, KARINA NOGUEIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERTH BATISTA RIBEIRO, MIRIAN 

NOGUEIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679, WILLIAN FELIPE CAMARGO ZUQUETI - OAB:Defensor 

Públ.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 Processo/código: 87881

VISTO/AB

Do Estudo Psicossocial

DETERMINO a realização de ESTUDO PSICOSOCIAL do caso, com forte no 

artigo 370 do CPC/15 e ideário do artigo 1º et seq do ECA, pela 

ASSISTENTE SOCIAL JUDICIAL, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para 

sua realização e juntada de relatório nos autos.

Em tal estudo social a expert pesquisará in locu e descortinará ao juízo as 

condições social, habitacional, estrutural, financeira, escolar, alimentar, 

higiênica, afetiva e outras relevantes à revelar se a guarda sub examine 

atende aos interesses e à proteção do(a/s) menor(es) escopo do feito 

(ECA).

Entregue o parecer pela expert social, colha manifestação ministerial pelo 

prazo de 05 (cinco) dias, após retornem conclusos.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 27 de Março de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 106769 Nr: 9798-28.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTALADORA ADRIANA LTDA ME, CECILIA 

IBERS, ZACARIA IBERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para efetuar o depósito do complemento da diligência no 

valor de R$ 1.337,50 (um mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos), devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Complementação de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 129136 Nr: 4845-50.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA BENTO COELHO, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4845-50.2015.811.0040 cód. 129136

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FATIMA BENTO COELHO e DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉQUERIDA: GEOVANE DA SILVA NASCIMENTO

Requerido(a): Geovane da Silva Nascimento Filiação: João Batista Moura 

Nascimento e Maria Rita da Silva Nascimento*, brasileiro(a), solteiro(a), 

auxiliar de pedreiro, Endereço: Rua Treze de Dezembro, S/n,, Bairro: Bela 

Vista, Cidade: Trairão-PA

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte REQUERIDA acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

Resumo da Inicial: Requerente e Requerido conviveram aos moldes da 

união estável por 10 (dez) anos, mas o afeto que existia entre o casal não 

mais existe, estando separados há aproximadamente 03 (tres) meses. 

Desta forma a Requerente pretende a obtenção da tutela jurisdicional que 

declare a existência e desconcstitua a união estável vivenciada pelo 

casal. Durante a união foram concebidos 03 filhos G. B. S, nascida no dia 

07/03/2005, R. C. N. Nascida no dia 01/11/2006 e A. C. S. nascida no dia 

03/03/2010. Desde a separação as filhas menores estão sob os cuidados 

exclusivos da genitora que não consegue sozinha suprir todas as 

despesas das filhas menores, sendo necessário ajuda paterna, com a 

fixação de pensão alimentícia na quantia equivalente a 55% do salário 

mínimo vigente, equivalente a R$ 433,40, cujo valor deve ser pago até o 

dia 10 de cada mês, mediante depósito junto a conta poupança nº 

25872-9, agência 0552, operação 013, Caixa Econômica Federal, em nome 

da genitora. Durante a união estável o casal adquiriu o seguinte bem: Um 

imóvel urbano localizado na Rua Castro Alves, Bairro Bela Vista, cidade de 

Trairão-PA, medindo 10mx30m, sobre o qual encontra-se edificada uma 

casa em alvenaria, com valor aproximado de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), que a requerente propõe que o referido bem seja transferido para 

as filhas do casal.

 DECISÃO/DESPACHO: Processo: 4845-50.2015.811.0040 Código:129136 

VISTO/PM.

Trata-se de feito aguardando citação e/ou intimação da parte 

requerida/executada acerca de determinação derradeira em razão da 

ausência de sua localização. Assim, face a imprescindibilidade da 

triangularização processual, pautado no princípio do impulso oficial, 

DETERMINO a busca do endereço da parte requerida através dos 

sistemas INFOJUD/BACENJUD, bem como os demais convênios existentes 

no TJMT (Câmara dos Dirigentes Lojistas; Tribunal Regional Eleitoral/MT; 

JUCEMAT; DETRAN/MT e CEMAT), para que no prazo de 05 (cinco) dias 

apresentem endereço para localização da parte requerida. Localizado o 

endereço, proceda o (a) gestor (a) com as providências obstadas pela 

sua não localização. Caso, infrutíferas as buscas ou negativa a 

citação/intimação no endereço indicado, determino a regular 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte requerida mediante EDITAL com prazo de 

30 (trinta) dias para sua regular ciência e fruição do prazo legal para 

expressa manifestação, observando na espécie o regramento do artigo 
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256 ss do NCPC. Do Curador Especial Com derradeira certificação do 

decurso de prazo da parte requerida para apresentação de defesa, 

doravante, para patrocinar os interesses e defesa do(a/s réu(ré), forte no 

primado constitucional dos incisos LIV e LV do artigo 5º da CF/88 e 

corolários normativos infraconstitucionais, para a função de CURADOR 

ESPECIAL nomeio o(a) ilustre advogado(a) FERNANDO HENRIQUE CEOLIN, 

representante do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Sorriso – 

UNIC, inscrita na OAB/MT 9602, o(a) qual desempenhará tal múnus público 

segundo a fé do seu grau acadêmico e por força da disposição estanque 

no artigo 22ss do Estatuto e Código de Ética da honrada OAB. Acerca 

desta nomeação e/ou intimação para manifestação no prazo legal, intime 

pessoalmente o (a) curador (a) especial em referência e, para as demais 

intimações vindouras, utilize o(a) diligente gestor(a) judicial da sistemática 

do DJE (art. 273, NCPC cc CNGC/MT). Após, se houver interesse de 

incapaz, dê-se vistas ao Ministério Público. Publique esta decisão uma vez 

no DJE para intimação das partes e, sendo o caso de atuação no feito, os 

membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre 

serão intimados pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut leis 

orgânicas de regência. Desta feita, renovo vista à parte exequente para 

que se manifeste pelo prazo de 05(cinco) dias e, decorrido o quinquídio à 

conclusão. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade. Sorriso/MT, 5 de setembro de 2016. ANDERSON CANDIOTTO 

Juiz de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cleusa Teresinha da 

Silva, digitei.

Sorriso - MT, 19 de dezembro de 2017.

Eliana Pandolfo Martini

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 51403 Nr: 1651-52.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.A INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RESÍDUOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO MARINGÁ TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD JARRETA THOMAZ - 

OAB:38434/PR

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 81069 Nr: 254-84.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RS, ROSANGE MOGNOL SONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESPIN DOS SANTOS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

CAROLINE LOCATELLI - OAB:11821, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, ROBSOM HUILSON BROCH COLLI - OAB:11.001-E

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, de que foi designada data para Perícia, o dia 08/01/2018, às 13:00 

horas, na Secretaria da Terceira Vara da Comarca de Sorriso, para coleta 

de material gráfico com o Perito Judicial Luciano Nogueira.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 120908 Nr: 9883-77.2014.811.0040

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDCS, EIDE CRUZ DA SILVA, EDIVALDO CRUZ DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:13.602, DANIEL MARZARI - OAB:15507, FABIANI PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:21223/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para proceder a intimação da parte autora, via 

DJE, para que compareça a esta Escrivania a fim de retirar os Alvarás de 

Levantamento de Valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 81799 Nr: 654-98.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JAIR DA SILVA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO MARCHESINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de fl. 96 (não obteve êxito em localizar o bem objeto do mandado), 

requerendo o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 128058 Nr: 4229-75.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO BUSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIETE SANTANA MATOS - 

OAB:10.423, HIRAN LEAO DUARTE - OAB:10.422/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para fazer vistas a parte autora para que 

requeira o que entender correto, eis que a carta citação encaminhada pelo 

correio retornou com a observação "mudou-se".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57233 Nr: 1063-11.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO RAISER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:15488/MT

 Diante de todo exposto, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS, para o fim 

de retificar a decisão objurgada, nos seguintes termos: I. Julgo 

improcedente o pedido de indenização por danos morais. II. Condeno a 

parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% sobre o valor da causa. III. Julgo improcedente a 

reconvenção, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, consequentemente, 

condeno o reconvinte ao pagamento de custas e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. P.R.I. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 82764 Nr: 1690-78.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:19.937-PR

 VISTOS.

SENTENÇA

Trata-se de Ação Ordinária de Consignação em Pagamento c/c Revisão de 

Cláusulas Contratuais, c/c com Pedido de Antecipação de Tutela ou 

Concessão de Liminar, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada 

pelo ora exequente ADRIANO VALENTE PIRES em face de BV 

FINANCEIRA S.A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

 Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo (fls. 179/179v), pugnando por 

sua homologação judicial, pela expedição dos alvarás judiciais, bem como 

pela extinção do feito com renúncia ao prazo recursal.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas dos procuradores, não 

havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude disso, 

a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e, em 

consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, c.c. 

artigo 924, inciso II, do mesmo diploma legal.

Diante da renúncia ao prazo recursal, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o 

trânsito em julgado da presente decisão.

Conforme requerido às fls. 179/179v, EXPEÇA-SE alvará judicial para 

transferência dos valores depositados, na forma pactuada.

Custas e honorários na forma do acordo.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 126170 Nr: 3116-86.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADACNDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EK, CCK, OJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão de fl. 122/123 que 

poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, BEM 

COMO, para efetuar o depósito do complemento da diligência no valor de 

R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais reais), devendo, para tanto, acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Complementação de 

Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145956 Nr: 1936-98.2016.811.0040

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESSIAS E KAYSER LTDA ( PBAGRO LOGISTICA E 

INSUMOS LTDA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SGUISSARDI TOLEDO, LEDINES 

MOLINARI SIMONETTI, LUIZ PEDRO SIMONETTI TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344

 VISTOS.

Diante da certidão de fls. 422, passo à análise da petição de fls. 385/388.

Em que pensem os argumentos lançados pela empresa requerente, 

verifico que não há que se falar em erro material na decisão de fls. 

118/119, que suspendeu o feito até a liquidação integral do acordo 

celebrado entre as partes.

Isso porque, havendo prazo para o cumprimento do acordo entabulado 

entre as partes, o processo deve ser suspenso e não extinto. A 

propósito, vejamos:

"AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO 

REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – 

HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – 

SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC/15 – SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. Havendo autocomposição 

nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a sua 

suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção". 

(TJMT, Ap 136939/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, 

Publicado no DJE 20/12/2017) - destaquei.

Além disto, diferente do alegado pela empresa requerente, constou 

expressamente no acordo de fls. 113/117 o pedido de extinção do feito 

apenas após o cumprimento da obrigação (alínea 'a' de fls. 116).

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 385/388.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55737 Nr: 6073-70.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVIOLÁVEL SORRISO COM.DE EQUIPAMENTOS 

ELETRONICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846/MT, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859

 VISTOS.

Conforme requerido às fls. 144, EXPEÇA-SE alvará judicial para 

transferência dos valores depositados às fls. 103 e 142 em favor do i. 

advogado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 85816 Nr: 5193-10.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. DESING MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12.605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, da r. sentença a seguir transcrita: "VISTOS. Diante do pagamento 

da verba de sucumbência às fls. 181, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, ao 

arquivo."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 97457 Nr: 9483-34.2012.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO COMPRE FÁCIL LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414/SP, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVIDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:7974

 Ante o exposto, e considerando tudo o que mais dos autos consta, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1053 de 1523



JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na ação de busca apreensão 

ajuizada por BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL em 

desfavor de MERCADO COMPRE FÁCIL LTDA – ME, razão porque 

CONSOLIDO nas mãos do autor a posse e domínio plenos e exclusivos do 

mencionado veículo, ficando o credor fiduciário autorizado a realizar a 

venda extrajudicial da coisa (art. 2º, Dec-Lei 911/69).Por conseguinte, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a requerida ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 82, § 2º e 

artigo 85, ambos do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 98167 Nr: 690-72.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE DE GODOI EIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440, ZENILDA 

PAIDA - OAB:17.404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHESTER RICARDO AGOSTINI 

- OAB:12699/MT, JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203, LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - OAB:15.280-A, MARCEL 

DAVIDMAN PAPADOPOL - OAB:56726/RS

 VISTOS.

Nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 111837 Nr: 3803-97.2014.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI LUCIA SULZBACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA, PÔR 

DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS MENDES DE 

MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - 

OAB:20996/O

 VISTOS.

Nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 121621 Nr: 345-38.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEDY WENDELL PUVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPSIS - 

OAB: 8767/MT, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:OAB/MS 379, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 VISTOS.

Em tempo, analisando os autos verifica-se que o acordo em comento de 

fls. 130/130v não pertence aos autos no 345-38.2015.811.0040, Código 

no 121621, eis que trata-se de acordo para quitação de honorários de 

sucumbência e, sendo que, estes autos nem sequer tiveram sentença.

 INTIMEM-SE as partes para requererem o que entenderem de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 121635 Nr: 352-30.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUSTINHO BISPO DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO, BANCO ITAUCARD 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877, DALTON ADORNO TORNAVOI - OAB:4729-A, 

LUZIA ANGELICA A. GONÇALVES - OAB:9.802-MT

 VISTOS.

 Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo, pugnando por sua 

homologação judicial, bem como pela extinção do feito com renúncia ao 

prazo recursal.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e, em 

consequência julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, e honorários advocatícios, na forma 

pactuada.

Diante da renúncia ao prazo recursal, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o 

trânsito em julgado da presente decisão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 181377 Nr: 9889-79.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILDA DIAS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO 

PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, vez que a carta citação encaminhada ao requerido foi devolvida 

pelos Correios com a observação "mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 36270 Nr: 5382-61.2006.811.0040

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GORETI FERNANDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

ação de busca e apreensão convertida em AÇÃO DE DEPÓSITO para 

CONDENAR a requerida MARIA GORETI FERNANDES DOS SANTOS a 

entregar ao autor, no prazo de 24 horas, o veículo descrito na inicial – Fiat 

Uno Mille Fire, 2006/2006, chassi 9BD15822764862842 – ou pagar o valor 

atualizado da dívida, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 
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partir do ajuizamento da ação, acrescido de juros de 12% ao ano, nos 

termos dos artigos 405, 406 e 407 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do 

Código Tributário Nacional.Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Ressalto que, não havendo a devolução do bem e/ou o 

pagamento voluntário da dívida, por não ser mais possível a prisão civil do 

devedor (Súmula Vinculante 25 – STF), poderá o requerente utilizar do 

procedimento de cumprimento de sentença como mecanismo processual 

para receber seu crédito, na forma do art. 906 do Código de Processo 

Civil. Em razão disso, deixo de analisar, por ora, pedido de penhora “on 

line” de fls. 99.Condeno a requerida ao pagamento das custas judiciais e 

despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os últimos 

arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, § 2º, do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, e nada 

sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas de estilo, observadas as formalidades legais e as 

normas da CNGC-TJMT.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44655 Nr: 1587-76.2008.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA FELIZ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GILBERTO ARGENTON, RODRIGO 

DARLAN FOCHESATTO, ANA PAULA FOCHESSATO, NEDIO PAULO 

OLBERMANN, LÚCIA LENI FOCHESSATO, ROSMILDA LURDES ALVES 

LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, HENRIQUE DA COSTA NETO - OAB:3710/MT, NELSON 

SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Pois bem. No que tange 

as omissões e contradições relativas à ausência de manifestação do juízo 

sobre as impugnações a resposta dos quesitos da perícia, entendo que 

não assiste razão à parte embargante.Isso porque, compulsando 

detalhadamente os autos, entendo que o magistrado atuante no feito à 

época possuía plena convicção sobre improcedência do pedido ao 

sentenciar, ou seja, as provas nele coligidas eram aptas e suficientes a 

conduzir ao julgamento do feito, de acordo com o livre convencimento 

motivado.Nesta toada, o CPC de 2015 estabelece em seu artigo 371 que “o 

juiz apreciará a prova constante dos autos independentemente do sujeito 

que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de 

seu convencimento”. Tendo, assim, procedido, não há falar em nulidade do 

julgamento.Ademais, após a manifestação das partes sobre o laudo 

pericial e impugnação da perícia, houve decisão judicial, oportunizado as 

partes a apresentação de memoriais finais, sem apreciar as irresignações 

do embargante, ocasião em que teria de ter oposto os embargos de 

declaração e/ou, caso necessário, até mesmo agravado a decisão; 

portanto, entendo que houve a preclusão da discussão da matéria nesta 

via.Em relação às demais teses levantadas nos embargos, quais sejam, 

ausência de aplicação coerente da regra de transição do Código Civil, 

manifestação sobre documentos que provam a posse injusta e 

inocorrência da prescrição aquisitiva, entendo que os embargos 

declaratórios não prestam para o fim almejado, pois visam o reexame da 

matéria vertida nos autos, na busca da modificação dos fundamentos e do 

que restou decidido na sentença.Ressalto, por fim, que qualquer 

irresignação da embargante em relação à decisão prolatada deve ser 

objeto de recurso cabível na espécie.Diante de todo exposto, CONHECO, 

todavia, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, mantendo-se o 

decisum embargado em seus exatos termos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 54079 Nr: 4391-80.2009.811.0040

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR SENGER DE ARAGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, acerca do resultado das consultas de endereços efetuadas junto ao 

BACENJUD e INFOJUD, bem como para que requeira o que entender de 

direito, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59947 Nr: 3245-67.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIMAR GOLDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DURANTE - 

OAB:10282/MT, LAURA SOARES DOS REIS - OAB:128.966-MG, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL 

SALIBA - OAB:11546-A, MARIA JULIA CARNEIRO FONSECA DO VALLE 

- OAB:140.775-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tratam-se de embargos de declaração ofertados por BANCO DE LAGE 

LANDER BRASIL S/A, alegando que houve vício do juízo em relação à 

fixação de honorários advocatícios em seu desfavor, haja vista que a 

parte embargada não foi citada e nem constituiu advogado.

Às fls. 203 foi certificada a tempestividade dos embargos declaratórios.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Sobre o instituto em pauta, estabelece o CPC/2015:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

 I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

 II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar 

o juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

 Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

 I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

 II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Pois bem. No que tange a aludida contradição, entendo que não assiste 

razão ao embargante, uma vez que o artigo 90 do CPC estabelece 

expressamente que, nas sentenças fundamentadas em desistência as 

despesas e honorários serão pela parte que desistiu.

 Além disto, nota-se do dispositivo da sentença embargada que não houve 

condenação em honorários advocatícios, constando apenas no primeiro 

parágrafo de fls. 49-verso que “No caso de perfectibilização da 

triangularização processual, CONDENO a parte requerente ao pagamento 

de honorários advocatícios, o que fixo em 10% do valor da causa, ut §8º 

do artigo 85 do referido códex” (destaquei).

Diante de todo exposto, CONHECO, todavia, REJEITOOS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS, mantendo-se o decisum embargado em seus exatos 

termos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106969 Nr: 9979-29.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRIT SCHORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 VISTOS.

Nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 109425 Nr: 1781-66.2014.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE DE PÁDUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIX SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GOMES - 

OAB:265.959/SP, EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA - 

OAB:OAB/SP 262785, GUILHERME HENRIQUE SCHRANK - 

OAB:204338-E/SP, IEDA MARIA PANDO ALVES - OAB:125.618/SP, 

LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196

 VISTOS.

1. Considerando que a requerida não concordou com a desistência da 

ação (fls. 128/129), INTIMEM-SE ambas as partes, através de seus 

advogados, para apresentarem manifestações finais no prazo de 5 

(cinco) dias.

 2. Após conclusos para análise.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 148398 Nr: 3257-71.2016.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACHINELLO METALURGICA E PREMOLDADOS LTDA 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR SOFIATTI, SANDRA COLPANI SOFIATTI, 

ALVACIR SOFIATTI, MONALIZA ZANONI SOFIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824-O, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos requerendo o que entender 

de direito, vez que a carta precatória encaminhada à Comarca de 

Itaúba/MT, retornou sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 178196 Nr: 7950-64.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL WITECK MARCHIORO, LUANA WITECK 

MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FELIPE MORELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CASTALDO - 

OAB:8.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Custas 

remanescentes, se houver, a cargo dos embargantes.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006711-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Expedido por ordem do(a) 

MM. Juiz de Direito em Substituição Legal Dr. Glauber Lingiardi Strachicini 

Dados do Processo: Processo: 1006711-08.2017.8.11.0040 Valor causa: 

R$ 100,00 Tipo: Cível Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) REQUERENTE: 

ADELAIDE PEREIRA ALVES REQUERIDO: JOSÉ SOUSA LIMA Finalidade: 

CITAÇÃO da parte REQUERIDA acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. Resumo da 

Inicial: A Requerente casou-se com o Requerido no dia 21 de dezembro de 

1973, conforme anexo a certidão de casamento, lavrado no cartório de 

Deus C. Lages 1° Oficio, na comarca de Esperantina, Estado de Piai, 

sendo a matricula sob o n° 1407560255 1973 2 00018 112 0001334 34, 

sendo o fruto desta união sobreveio filhos, hoje maiores de idade. Após 

anos consecutivos e ininterruptos da união, o casal passou a ter 

desentendimentos e incompatibilidades que tornaram insuportável a vida 

em comum. É importante salientar, por oportuno, que o Requerido desde a 

separação de fato ocorrida em meados do ano de 1980, ou, seja, há 

exatamente a 37 (trinta e sete) anos, está em local incerto e desconhecido 

da parte autora, não mantendo o vinculo afetivo ou econômico com a 

Requerente e com os filhos. No caso em testilha, há o interregno de 

aproximadamente de 37 (trinta e sete) anos entre a dissolução de fato da 

sociedade conjugal e o ajuizamento da presente demanda. Consigne-se, 

que o Requerido encontra-se em lugar incerto e desconhecido desde a 

separação de fato, tendo resultado infrutíferas de todas as tentativas de 

diligenciar empreendidas pela Autora, no intuito de descobrir o paradeiro, 

não restando outra alternativa em requerer a citação por edital. 

Despacho/Decisão: Numero do Processo: 1006711-08.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: ADELAIDE PEREIRA ALVES REQUERIDO: JOSÉ SOUSA 

LIMA VISTOS. 1. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte 

autora (art. 99, § 3º, NCPC, advertindo-a de que a benesse poderá ser 

revogada no curso do processo, caso reste evidenciado que reúna 

condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais. 

2. Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial. 3. Esgotadas as 

possibilidades de localização pessoal da parte requerida, CITE-SE por 

edital, na forma da lei processual vigente (artigos 256/257, NCPC), 

consignando as advertências legais (artigos 335/336 e 344, NCPC). 4. 

Decorrido o prazo de resposta e não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE a ocorrência. Nessa hipótese, nomeio a Defensoria Pública 

Estadual, como curador especial, na forma do artigo 72, inciso II, do NCPC, 

concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal para apresentação de 

resposta. 5. Após, renove-se vista à parte autora, e, na sequência, ao 

MPE. 6. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito E, para que chegue ao conhecimento de todos 

e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Cleusa Teresinha da Silva, Técnica Judiciária, digitei. SORRISO, 11 de 

janeiro de 2018. CLEUSA TERESINHA DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 

641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( 66 ) 

3545-8400

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1003985-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRAUNIR GERMINIANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1003985-61.2017.8.11.0040 

AUTOR: CRAUNIR GERMINIANI RÉU: BANCO DO BRASIL S/A VISTOS. 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE o requerido para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, exibir os documentos pleiteados na inicial ou 

apresentar resposta, justificando a impossibilidade de exibi-los, se for o 

caso, nos termos do artigo 398 do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem a 

manifestação do requerido, INTIME-SE a parte autora para requerer o que 
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de direito, em 05 (cinco) dias. Após, conclusos. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito, em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004302-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NOBLEZZA ARTEFATOS DE METAIS LTDA. - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO MOREIRA DOS SANTOS OAB - PR73872 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SEMIGUEM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1004302-59.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: NOBLEZZA ARTEFATOS DE METAIS LTDA. - ME 

EXECUTADO: MARIA SEMIGUEM VISTOS. 1.) É consagrado que a 

assistência judiciária gratuita é instituto destinado aos hipossuficientes 

que não possuem condições de litigar sem prejuízo do próprio sustento, 

caso tenham que recolher as custas processuais. 2.) Outrossim, não 

obstante as disposições legais da gratuidade judiciária, a presunção 

instituída em lei não é absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se os 

elementos existentes nos autos indicam a necessidade da concessão do 

benefício. 3.) No caso dos autos, verifico que a parte autora é pessoa 

jurídica de direito privado e não comprovou a sua insuficiência financeira, 

sendo certo que o documento juntado no Id 9843622, não oficial, e 

assinado pelo sócio administrador e seu advogado, não traz qualquer 

indicação de que a empresa não possui condição de assumir as despesas 

processuais (Súmula 481, STJ), de modo que não é possível o acolhimento 

do pedido de assistência judiciária gratuita. A propósito: “AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

EM RECURSO ESPECIAL – PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RELATIVA 

- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de pessoa jurídica, a concessão 

da gratuidade da justiça é excepcionalidade e depende da demonstração 

da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, pois a 

presunção da hipossuficiência declarada é relativa. In casu, a agravante 

não comprovou a impossibilidade de arcar com as custas do processo. 

(TJMT, AgR 16140/2017, VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 28/09/2017, 

Publicado no DJE 17/10/2017) - destaquei. Ante o exposto, INDEFIRO o 

pedido de gratuidade. Diante disso, INTIME-SE a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas processuais 

respectivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

art. 321 do CPC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003640-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CENCI (EXECUTADO)

ADILIO LUIZ CENCI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1003640-95.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ADILIO LUIZ CENCI, 

LUIZ CENCI VISTOS. Após regular citação válida, as partes se 

compuseram amigavelmente para parcelamento do débito em aberto, 

requerendo a extinção do feito com fulcro no art. 924, II, do NCPC. Em 

análise ao acordo, vislumbro que as partes são capazes, não 

identificando qualquer indicativo de vícios no consentimento, razão pela 

qual a homologação da avença é medida que se impõe. De outra banda, 

considerando que se trata de acordo em execução, tenho que a extinção 

do feito nos moldes do artigo 924, II, do NCPC, conforme requerido pelas 

partes, não se mostra como a medida adequada, em especial porque o 

débito foi parcelado em sucessivas prestações mensais a partir de 

01/02/2018. Inteligência do artigo 922 do NCPC. Assim, HOMOLOGO o 

acordo a que chegaram as partes litigantes, para que surta seus jurídicos 

e regulares efeitos, e SUSPENDO a presente execução de título 

extrajudicial até 01/07/2019, data da última parcela pactuada, nos termos 

do artigo 922, caput, do NCPC. Decorrido o prazo estabelecido, intime-se a 

parte exequente, via DJe, para manifestar eventual interesse no 

prosseguimento do feito, advertindo-a de que a inércia será interpretada 

tacitamente como quitação do débito, autorizando a extinção do feito pelo 

pagamento. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022067-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE ANASTACIA SGANDERLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1022067-74.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: SIMONE ANASTACIA 

SGANDERLA VISTOS. A parte requerente apresentou pedido de 

desistência da ação. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, entre 

um ato e outro, antes mesmo da citação da parte contrária, a parte 

requerente apresentou pedido expresso de desistência da ação, 

pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar que, não 

tendo havido citação, torna-se desnecessária a anuência da parte 

requerida ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC. 

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na 

forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, e, 

em consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Custas finais pela parte autora (art. 90, NCPC). Proceda a baixa da 

restrição veicular junto ao Sistema Renajud. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se 

os autos. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004126-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1004126-80.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: CICERO GOMES DOS SANTOS VISTOS. A 

parte requerente apresentou pedido de desistência da ação. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da 

citação da parte contrária, a parte requerente apresentou pedido 

expresso de desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse 

ponto, vale destacar que, não tendo havido citação, torna-se 

desnecessária a anuência da parte requerida ao pedido, conforme 

inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC. Desta maneira, acolho o pedido de 

desistência da ação, homologando-o na forma do art. 200, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto 

o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Custas finais pela parte 

autora (art. 90, NCPC). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003837-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1003837-50.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: MARCOS MARTINS DA SILVA VISTOS. A 

parte requerente apresentou pedido de desistência da ação. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da 

citação da parte contrária, a parte requerente apresentou pedido 

expresso de desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse 

ponto, vale destacar que, não tendo havido citação, torna-se 

desnecessária a anuência da parte requerida ao pedido, conforme 

inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC. Desta maneira, acolho o pedido de 

desistência da ação, homologando-o na forma do art. 200, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto 

o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Custas finais pela parte 

autora (art. 90, NCPC). Proceda a baixa da restrição veicular junto ao 

Sistema Renajud. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001980-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA CARMELO FIOR LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIETA GOUVEIA OAB - SP149045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA REGINA SAUSEN VERLE (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1001980-66.2017.8.11.0040 

AUTOR: CERAMICA CARMELO FIOR LTDA RÉU: SONIA REGINA SAUSEN 

VERLE VISTOS. A parte requerente apresentou pedido de desistência da 

ação. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, 

antes mesmo da citação da parte contrária, a parte requerente apresentou 

pedido expresso de desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. 

Nesse ponto, vale destacar que, não tendo havido citação, torna-se 

desnecessária a anuência da parte requerida ao pedido, conforme 

inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC. Desta maneira, acolho o pedido de 

desistência da ação, homologando-o na forma do art. 200, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto 

o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Custas finais pela parte 

autora (art. 90, NCPC). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003617-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDA TIDRE SALES GUZEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1003617-52.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: SANDA TIDRE SALES GUZEN VISTOS. A 

parte requerente apresentou pedido de desistência da ação. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da 

citação da parte contrária, a parte requerente apresentou pedido 

expresso de desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse 

ponto, vale destacar que, não tendo havido citação, torna-se 

desnecessária a anuência da parte requerida ao pedido, conforme 

inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC. Desta maneira, acolho o pedido de 

desistência da ação, homologando-o na forma do art. 200, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto 

o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Custas finais pela parte 

autora (art. 90, NCPC). Proceda a baixa da restrição veicular junto ao 

Sistema Renajud. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004842-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1004842-10.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

PEDRO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS VISTOS. A parte requerente 

apresentou pedido de desistência da ação. DECIDO. Compulsando os 

autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da citação da parte 

contrária, a parte requerente apresentou pedido expresso de desistência 

da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar 

que, não tendo havido citação, torna-se desnecessária a anuência da 

parte requerida ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do 

NCPC. Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, 

homologando-o na forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Custas finais pela parte autora (art. 90, NCPC). 

Proceda a baixa da restrição veicular junto ao Sistema Renajud. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta 

sentença, arquivem-se os autos. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002892-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002892-63.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

VALMIR DE CAMPOS VISTOS. A parte requerente apresentou pedido de 

desistência da ação. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, entre 

um ato e outro, antes mesmo da citação da parte contrária, a parte 

requerente apresentou pedido expresso de desistência da ação, 

pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar que, não 

tendo havido citação, torna-se desnecessária a anuência da parte 

requerida ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC. 

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na 

forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, e, 
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em consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Custas finais pela parte autora (art. 90, NCPC). Proceda a baixa da 

restrição veicular junto ao Sistema Renajud. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se 

os autos. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000600-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO RODRIGUES SALVADOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000600-08.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: BANCO RODOBENS S.A. EXECUTADO: CICERO RODRIGUES 

SALVADOR VISTOS. A parte exequente apresentou pedido de 

desistência da ação. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, entre 

um ato e outro, antes mesmo da citação da parte contrária, a parte 

exequente apresentou pedido expresso de desistência da ação, 

pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar que, não 

tendo havido citação, torna-se desnecessária a anuência da parte 

executada ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC. 

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na 

forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, e, 

em consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil 

c.c. art. 775 do mesmo diploma legal. Custas finais, se houver, pela parte 

autora/exequente (art. 90, NCPC). Recolham-se eventuais mandados em 

aberto. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado esta sentença, arquivem-se os autos. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003244-55.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE 

REQUERIDA É TEMPESTIVO, SENDO ASSIM, PASSO A PROVIDENCIAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, VIA DJE, PARA OFERECER SUAS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE QUINZE DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003065-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CA SISTEMAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA OAB - MT6179/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003065-87.2017.8.11.0040 

AUTOR: CA SISTEMAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME RÉU: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. Especifiquem as partes as 

eventuais provas que pretendam produzir, JUSTIFICANDO SUA 

IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão e 

julgamento antecipado da lide. Transcorrido o prazo, certifique-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1002581-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CMR4 ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVILASIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - SP92780 (ADVOGADO)

NATALIA BATISTUCI SANTOS OAB - SP278528 (ADVOGADO)

NADYA GOMES DA SILVA OAB - SP369550 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GOETZE LOBATO ENGENHARIA LTDA (LITISCONSORTES)

BERNARDO STROBEL GUIMARAES OAB - PR32838 (ADVOGADO)

EGON BOCKMANN MOREIRA OAB - PR14376-O (ADVOGADO)

FERNANDO VAZ GUIMARAES ABRAHAO (TERCEIRO INTERESSADO)

HELOISA CONRADO CAGGIANO OAB - PR52483 (ADVOGADO)

GABRIEL JAMUR GOMES OAB - PR43028 (ADVOGADO)

RAFAELLA PECANHA GUZELA OAB - PR82067 (ADVOGADO)

MARIANA DALL AGNOL CANTO OAB - PR54674 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1002581-72.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: CMR4 ENGENHARIA E COMERCIO LTDA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração, suscitando omissão/contradição na decisão de Num. 

9832038, sob a alegação de que, apesar de reconhecer a 

incompatibilidade dos pedidos da inicial, não extinguiu a ação, nos termos 

do artigo 330, I, §1º, IV, do NCPC, bem como porque não delimitou o valor 

econômico da causa para fins de recolhimento das custas processuais 

(Num. 9977118). É o sucinto relatório. Decido. Trata-se de embargos de 

declaração com efeito infringente, com o propósito de reanalisar 

premissas e argumentos apresentados. Considerando que os embargos 

foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos. Contudo, no 

mérito entendo que a pretensão não pode prosperar. Isso porque, a 

decisão restou devidamente fundamentada, apesar da discordância do 

embargante, inexistindo omissão no julgado e sim contradição com o 

entendimento do embargante, sendo certo que “(...) A contradição que 

autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a 

contradição com a lei ou com o entendimento da parte (grifei) (...)” (TJMT - 

Primeira Câmara Cível. ED nº 45415/2014. Rel. Des. Adilson Polegato de 

Freitas, J. 10/06/2014, DJE 16/06/2014). Ademais, sobre o tema: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022 DA ATUAL NORMA ADJETIVA 

- REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INADMISSÃO – ACLA, RATÓRIOS 

REJEITADOS. 1. O Recurso de Embargos de Declaração possui a função 

integrativa, tendo por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou 

contradição. 2. Ausentes os pressupostos de cabimento do recurso 

exigidos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil, impõe-se sejam 

desprovidos. 3. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT – 3ª C. ED 5836/2016. 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, J. 04/04/2016, DJE 15/04/2016). Deve 

ser objeto de nota, como já asseverado na decisão judicial vergastada, 

que a existência de pedido incompatível, por si só, não gera a extinção da 

ação, consoante entendimento jurisprudencial do STJ, a saber: “CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. SUCESSÕES. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE 

PATERNIDADE POST MORTEM. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. 

ARROLAMENTO DE BENS E RESERVA DE QUINHÃO. ALEGADA OFENSA 

AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA 

CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. 

RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embora rejeitando 

os embargos de declaração, o acórdão impugnado examinou, 

motivadamente, as questões aventadas, ainda que em sentido contrário à 

pretensão da parte. Logo, não há que se falar em ofensa ao art. 535 do 

CPC. 2. Para que seja possível a cumulação de pedidos num único 

processo (CPC, art. 292), é essencial que eles sejam adequados para o 

mesmo tipo de procedimento. Caso se tenha por indevida a cumulação, 

não será o caso de se extinguir integralmente o feito, se viável for o 

julgamento de um deles. 3. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior 

tem orientação de que, na cumulação imprópria subsidiária ou alternativa, 

é possível a existência de pedidos incompatíveis entre si, não acarretando 

a inépcia da inicial. Precedentes. 4. Concluindo a instância ordinária com 
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base no conjunto fático-probatórios dos autos que estavam presentes os 

requisitos necessários ao deferimento da medida cautelar, não é possível 

reverter tal quadro no apelo nobre, por força do óbice contido na Súmula 

nº 7 do STJ. 5. Recurso especial a que se nega provimento”. (STJ – 3ª T. 

REsp 1255415/DF. Rel. Ministro Moura Ribeiro, J. 03/02/2015, DJe 

18/02/2015) A propósito, o que o embargante denomina de "cumulação de 

pedidos incompatíveis", no presente caso, refere-se a requerimento de 

tutela antecipada para suspensão da licitação objeto do pedido de 

produção antecipada de provas, o que não pôde ser acolhido, visto que 

em tais procedimentos não se permite ao julgador valorar a prova colhida 

ou mesmo de suas consequências jurídicas, tratando-se a sentença de 

mera chancela judicial sobre a observância dos requisitos procedimentais 

na prova produzida, com o que ficaria inviabilizado o deferimento de tutela 

de urgência, nos moldes requeridos. Portanto, não há qualquer 

possibilidade de tumulto processual por tal "cumulação" que impeça o 

regular prosseguimento do feito, notadamente porque o que se denominou 

de "pedido incompatível" (tutela de urgência) foi indeferido de plano, não 

subsistindo qualquer pedido de mérito nos termos da antecipação 

requestada. Não pode passar despercebido, ainda, que a postura da 

embargante se mostra contraditória, visto que, apesar de concordar com a 

realização da prova pericial pugnada, busca, em mais de uma 

oportunidade, a extinção da ação SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

circunstância que somente retardaria a realização da perícia técnica, pois 

mesmo a tão almejada extinção não inviabilizaria o manejo de nova ação, 

pela autora. Por fim, quanto à irresignação relativa ao valor atribuído à 

causa, reafirmo, como já consignado na decisão combatida, que a 

produção antecipada de provas não tem conteúdo econômico imediato, na 

esteira da jurisprudência consolidada, o que só será aferível na causa 

principal, na qual, deverá, obrigatoriamente, constar o valor da pretensão 

econômica do autor. Portanto, o valor atribuído neste feito é consentâneo 

ao procedimento, onde somente se realizará a produção de prova técnica 

para embasar eventual ação principal, não havendo qualquer necessidade 

de correção. O STJ não destoa: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. 

VALOR DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DA AÇÃO 

PRINCIPAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou compreensão segundo a qual 'O valor da causa em Ação 

Cautelar não guarda correlação com o valor atribuído à ação principal, pois 

aquela tem objeto próprio, de modo que pode ser julgada procedente, 

ainda que a demanda principal seja improcedente e vice-versa'. (AgRg no 

REsp 734.331/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 11/11/2008, DJe 09/03/2009) 2. Agravo regimental não 

provido”. (STJ – 2ª T. AgRg no AREsp 805.728/SP. Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, J. 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Posto isso, CONHEÇO 

DOS EMBARGOS, mas lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão 

invectivada em sua integralidade. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005079-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JURANEIS FERREIRA MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004881-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIRTON VIDROS E ESQUADRIAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - MT0019535A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001995-69.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NAZARIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000261-83.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO JOSE TOBIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001077-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONES APARECIDO GERBONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005271-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA BRUNHOLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE SORRISO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003298-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERSON DE ALMEIDA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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AUTOR: WEVERSON DE ALMEIDA SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Com a juntada do requerimento administrativo 

de LOAS a ser juntado pela parte autora, reitere-se a intimação da equipe 

interdisciplinar forense para realização do estudo já determinado nos 

autos, no prazo de 30 dias, sob pena de serem adotadas as medidas 

administrativas pertinentes em relação ao servidor faltoso. Intimem-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006449-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 

INDSH (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSENIR TEIXEIRA OAB - SP125253 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006449-58.2017.8.11.0040 

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

HUMANO - INDSH EMBARGADO: SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE 

ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA Vistos etc. Sem embargos 

quanto ao fumus boni iuris, constato que não restou comprovado o 

periculum in mora capaz de justificar a imprescindibilidade do efeito 

suspensivo. Ademais, não restam configurados os requisitos que dispõe 

acerca da tutela de evidência, dispostos no art. 311 do NCPC. Sendo 

assim, RECEBO OS EMBARGOS SEM EFEITO SUSPENSIVO, determinando 

o prosseguimento da execução, nos termos do art. 919, caput; c/c seu § 

1º, do NCPC. Intime-se o embargado para apresentar impugnação no 

prazo de 15 dias (art. 920, caput e inciso I do NCPC). Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002497-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANTELMO MORAIS PALMEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT (RÉU)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002497-71.2017.8.11.0040 

AUTOR: SANTELMO MORAIS PALMEIRA RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SORRISO/MT, MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração, suscitando contradição na decisão invectivada, 

ao argumento de que não houve citação do requerido para a audiência de 

conciliação designada nos autos. Sustenta que a multa do § 8º do art. 334 

do NCPC somente será cabível quando houver citação do réu no prazo 

previsto no caput. É o sucinto relatório. Decido. Considerando que os 

embargos foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos e no 

mérito lhes dou provimento. Isso porque, realmente, na decisão 

invectivada, por contradição, não observou que não houve citação do 

requerido para a audiência de conciliação designada nos autos. Conforme 

certidão da Gestora Judiciária no Num. 11204117, por um lapso, não 

houve a citação do requerido no prazo legal. Posto isso, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS e lhes dou PROVIMENTO, para revogar a decisão de Num. 

10332946, que condenou o requerido ao pagamento da multa prevista no § 

8º do art. 334 do NCPC. No mais, designo audiência preliminar para o dia 

01/03/2018, às 13 horas a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. 

CITE-SE e INTIME-SE ao COMPARECIMENTO, com as ADVERTÊNCIAS dos 

arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos do NCPC, consignando que o prazo da 

RESPOSTA deverá obedecer à regra do art. 335, do mesmo codex. Às 

providências.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 39221 Nr: 2098-11.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANP -AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS 

NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRAPÓ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SOARES RAMOS - 

OAB:Procurador, SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - PROCURADORA 

FEDERAL - OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA NISHIMOTO 

BRAGA SAVOLDI - OAB:9216, ANA PAULA SCHEVINSKI DALBEN - 

OAB:13272, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - OAB:5346-B, JEAN 

CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT

 Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal em que a exequente pugnou pela suspensão 

dos autos ante o parcelamento do crédito tributário (fls. 314 e 318), 

circunstância que motivou pedido dos executados para levantamento das 

penhoras realizadas, sob a arguição de que o parcelamento estaria em 

dia, bem como porque se trata de empresa idônea e com patrimônio 

suficiente à satisfação do crédito tributário. Subsidiariamente requereu a 

substituição do bem penhorado em fls. 248, por se tratar de veículo antigo, 

sendo necessária a sua alienação (fls. 315-316).

A exequente não concordou com o pedido mencionado, visto que o 

processo se arrasta há quase dez anos e a executada somente mostrou 

interesse no parcelamento após as penhoras (fls. 318).

É o relatório. Decido.

Pois bem, nos termos do artigo 11, da Lei 11941/09, os parcelamentos de 

dívidas tributárias independem da apresentação de garantias, exceto 

quando já houver penhora em execução fiscal já ajuizada, exatamente o 

caso dos autos, circunstância que aliada ao longo tempo de tramitação do 

presente feito (mais de dez anos), desautorizam a liberação das penhoras 

efetivadas.

Porém, não há óbice à substituição da penhora do veículo de fls. 248 

(FORD/F4000, placa JZJ 2830), o que deve ser precedido da indicação do 

bem a ser dado em substituição, bem como anuência da exequente.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de LEVANTAMENTO DAS PENHORAS, 

determinando a intimação da executada para, no prazo de cinco dias, 

indicar o bem a ser dado em substituição ao veículo placa JZJ2830, com 

posterior vista dos autos à exequente para manifestação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 19334 Nr: 3294-55.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORRISO TINTAS LTDA - ME, ATILSON 

ROBERTO ENGEL, HILDA OLINDA SOARES ENGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, RICARDO GERHARDT - 

OAB:16342

 Considerando o pagamento dos honorários advocatícios pela qual a parte 

executada fora condenada à fl. 160, arquive-se o feito, com as baixas e 

anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29871 Nr: 4284-75.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E 

QUALIDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO COLLI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA RIBEIRO SOARES - 
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OAB:5492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$503,94 (quinhentos e três reais e noventa e 

quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 

122, sendo que o valor de R$ 376,85, refere-se as custas e o valor de R$ 

127,09, refere-se a taxa judiciária.

Certifico, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagãmente, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 88151 Nr: 7687-42.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MARTENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512

 Vistos etc.(...).Pois bem, a exceção manejada deve ser rechaçada.Isso 

porque, para reconhecimento da prescrição intercorrente causada pela 

demora na citação do executado deve ficar constatada a inércia da 

Fazenda Pública para tanto, o que não ocorreu in casu, visto que desde a 

propositura desta ação executiva foram realizadas 03 tentativas de 

citação do executado nos endereços dele disponíveis (fls. 15-16, 62-63 e 

71), além de uma tentativa de arresto de valores do executado (fls. 20, 28, 

29 e 41), sendo certo que a exequente, sempre que intimada, 

manifestou-se tempestivamente nos autos (fls. 17-18, 20, 26, 44, 49, 54, 

64 e 85-87).Não restando comprovada a desídia da Fazenda Pública em 

dar o devido andamento ao processo, não há que se falar em prescrição 

intercorrente.Ademais, deve ser ressaltado que a demora inerente aos 

mecanismos da Justiça (demora na prolação do despacho inicial – fls. 

13-14; demora para análise dos requerimentos formulados – fls. 20, 26 e 

28); demora para devolução de precatória expedida – mais de um ano – 

fls. 03 e 29-43; intimação desnecessária – fls. 53-60, etc.) não podem 

configurar a prescrição intercorrente, nos exatos termos da Súmula 106, 

do STJ. Posto isso, REJEITO a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

manejada.No mais, dou regular prosseguimento ao feito, nos seguintes 

termos:Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e 

exigível, bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC.Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE EXECUTADA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação.Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 135213 Nr: 8095-91.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Vistos etc.

 Ante o noticiado pelo exequente às fls. 55-56, verifica-se que a CDA 

objeto deste feito foi cancelada administrativamente, consoante 

documentos de fls. 56v-58.

 Posto isso, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo nos termos 

do artigo 924, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

 Com relação às verbas sucumbenciais, deve ser registrado que o fato de 

o executado ter apresentado defesa, via exceção de pré-executividade 

(fls. 19-33), pugnando pela extinção da execução fiscal, defesa que, 

inclusive, foi citada na decisão que cancelou a CDA excutida, mitiga o 

disposto no artigo 26, da LEF, ante o princípio da causalidade, sendo de 

rigor o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos analógicos da 

Sumula 153/STJ.

A jurisprudência não destoa, a saber:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO 

DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE DEFESA PELA 

PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO 

EXEQUENTE. MITIGAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 26 DA LEI N. 

6.830/80. EXEGESE DA SÚMULA 153 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. ‘A extinção da execução com o cancelamento 

da inscrição e a baixa da CDA, na forma do art. 26 da Lei n. 6.830/80, sem 

ônus para as partes, apenas se opera se não formalizada, por qualquer 

modo, a defesa do executado, seja através de embargos, seja através de 

exceção de pré-executividade’. 2. ‘A desistência da execução fiscal, após 

o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da 

sucumbência’ . (Súmula 153, STJ)”. (TJMT – 3ª C. Ap 150747/2013. Desa. 

Maria Aparecida Ribeiro, J. 26/08/2014, DJE 02/09/2014)

Nestes termos, condeno a exequente no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que arbitro em R$ 5.000,00, deixando 

registrado que a exequente ficará isenta do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 3.º, inciso I 

da Lei Estadual n.º 7.603/2.001.

 Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 94924 Nr: 6709-31.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO DA COSTA, HELENA RIBEIRO 

DA COSTA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o Recurso de Apelação foi interposto 

tempestivamente, tendo em vista que a parte requerente foi devidamente 

intimada na data de 13/10/2017 e o recurso protocolizado na data de 

24/11/2017 portanto, dentro do prazo legal, motivo pelo qual impulsiono 

para querendo, a parte requerente apresente as devidas contrarrazões 

no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 92903 Nr: 4463-62.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA FAZENDARIA ESTADUAL EM SORRISO- 

Exatoria Fiscal - SEFAZ, ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA KELLY DI DOMENICO, BARBARA 

RACHEL DI DOMENICO, MATEUS ISAAC DI DOMENICO, ANDRE LUCAS DI 

DOMENICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655/MT, VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - OAB:10.453/MT

 Vistos em correição.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

290, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários pagos (fls. 36-39 e 290).

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 91149 Nr: 2780-87.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO BARROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .A parte excipiente alega que o valor devido ao exequente é de 

R$16.180,79, atualizado pela TR. Ocorre que, o Superior Tribunal de 

Justiça já firmou entendimento no sentido de que não cabe a alteração, em 

sede de cumprimento de sentença, dos índices fixados na sentença e/ou 

Acórdão para atualização monetária do título exequendo, em razão da 

ocorrência da coisa julgada. Nesse sentido:“No caso dos autos, o 

Acórdão de fl. 177, determinou a realização dos cálculos dos juros e 

correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça 

Federal.Sob a alegação de que a exequente não descontou os valores 

recebidos administrativamente em razão de auxílio doença, fato é que o 

mesmo já corrigiu referido erro em seus cálculos às fls. 225-226.Ademais, 

em análise aos cálculos apresentados pelas partes, verifica-se que a 

diferença do valor se encontra tão somente em razão da forma de 

atualização monetária utilizada por ambos, que, como dito acima, a forma 

utilizada pelo excepto encontra-se correta.Assim, REJEITO A EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta pelo INSS, homologando os cálculos de 

fls.224-227.Incabível a condenação em honorários advocatícios em 

exceção de pré-executividade rejeitada, conforme entendimento 

consolidado pelo STJ (AgInt no REsp 1223290/ES, 1ª T. Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, J. 04/04/2017, DJe 10/04/2017).Após preclusão (art. 34, 

§1º da Lei n. 12.431/11), expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, 

nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC, observando as 

determinações acima.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 100037 Nr: 2745-93.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DE JESUS SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso dos autos, a sentença proferida nos autos às fls. 100-101 

determinou que sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento 

das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos 

da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º, da Lei 

11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, quanto à 

correção monetária aplica-se o INPC até 29/06/09, quando entrou em vigor 

a Lei. n° 11.960/09, a partir de então incidirá a modulação estabelecida 

pelo STF nas ADIs 4425 e 4357 com aplicação da taxa referencial (TR + 

0,5% a.m) até 25/03/15. Após esta data passará a ser aplicado o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e juros de mora à razão de 0,5% ao mês 

a partir da citação.Assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA MANEJADA PELO INSS, homologando os cálculos 

apresentados pelo exequente às fls. 137-139.Tenho como cabível a 

aplicação de honorários advocatícios previstos no § 8º do art. 85 do CPC, 

a serem pagos pela parte executada ao procurador da parte autora, ante 

a resistência no cumprimento de sentença, razão pela qual, fixo em 

R$500,00, a qual será acrescida ao débito principal.Após preclusão (art. 

34, §1º da Lei n. 12.431/11), expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, 

nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC, observando as 

determinações acima.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 119533 Nr: 1197-96.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES MACIEL DO REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

121-124, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 123.

Após o trânsito em julgado e observado, se for o caso, o disposto no 

artigo 450, §3º, da CNGC/MT, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 135046 Nr: 7974-63.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUDIR ANTONIO CAMPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, LENE ENGLER DA SILVA - OAB:20.093/O, RODRIGO 

LUIZ GOBBI - OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese a alegação do exequente às fls. 194-195 de que recebeu 

por 04 meses valores inferiores ao devido, fato é que a relação de 

créditos a qual o exequente se refere, trata-se de auxílio-acidente, com 

DIB 07/08/2015 e DCB 31/10/2016, porém, observa-se pelo MPAS de fl. 

187 que o benefício concedido em sentença fora implantado em 

01/11/2016, já tendo sido, inclusive, pagas as parcelas retroativas desde 

a DIB fixada em sentença, qual seja, 08/09/15 (fl. 150), conforme se vê da 

relação de créditos de fls. 192-193, havendo, portanto, indícios de que 

não há valores a serem executados.

Ademais, o exequente, em seus cálculos às fls. 160-161, sequer indica o 

período das parcelas executadas a título de atrasado e de honorários.

Assim, determino seja oficiado ao EADJ para que informe a este Juízo, no 

prazo de 15 dias, se houve pagamento de benefício de auxílio-acidente e 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez no mesmo período, e, caso 

positivo, o período do mesmo, a fim de apurar eventuais valores a serem 

restituídos pelo autor ao INSS.

Após, com a informação, intimem-se as partes para manifestação, 

inclusive o procurador do exequente para apresentar cálculo dos 

honorários advocatícios da DIB até a prolação da sentença tão somente 

sobre as parcelas recebidas pelo exequente de aposentadoria por 

invalidez, e, na sequência, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 60527 Nr: 3824-15.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR PUTKAMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da informação do EADJ à fl. 229 de que não houve pagamento 

administrativo do benefício de 19/01/2010 a 19/10/2010 homologo os 

cálculos de fls. 202-203 e, determino a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 95438 Nr: 7300-90.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE TEREZINHA BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT, KARINA WU ZORUB - OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte impugnante alega que o valor devido ao exequente é de 

R$55.499,10, atualizada pela TR. O Superior Tribunal de Justiça já firmou 

entendimento no sentido de que não cabe a alteração, em sede de 

cumprimento de sentença, dos índices fixados na sentença e/ou Acórdão 

para atualização monetária do título exequendo, em razão da ocorrência 

da coisa julgada. Nesse sentido: (...) No caso dos autos, o Acórdão de fls. 

166, determinou a utilização da TR para correção monetária. Assim, 

considerando que os cálculos da exequente foram realizados em 

dissonância com o Acórdão de fl. 166, eis que atualizados pelo INPC (fls. 

183-184), ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

manejada pelo INSS, a fim de homologar os cálculos de fls. 198-199, 

apresentado pelo executado, em relação às parcelas atrasadas. No mais, 

considerando que não houve impugnação quanto ao cálculo dos 

honorários advocatícios de fls. 185, homologo-o. Após preclusão (art. 34, 

§1º da Lei n. 12.431/11), expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, 

nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC, observando as 

determinações acima. Condeno a parte exequente ao pagamento de 

honorários de sucumbência ao procurador da parte executada, os quais 

fixo em R$1.000,00, nos termos do art. 85, do NCPC. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 98464 Nr: 1027-61.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDS, MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

concedendo de forma definitiva o BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA à parte autora, retroativa a 

data do requerimento administrativo (20/12/2012 - fl. 48), no valor de um 

salário mínimo mensal, devendo a autarquia ré providenciar a implantação 

do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa 

sentença. Sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, 

quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social.Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 103754 Nr: 6780-96.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMAR BATISTA DE OLIVEIRA, LANE KAPRICCI 

FÁTIMA RODRIGUES MARIANO, VERDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação, foi interposto 

tempestivamente. Razão pela qual, impulsiono os autos ao requerente para 

querendo no prazo legal apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 113106 Nr: 4846-69.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTINA OLIVEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sobre o cálculo de honorários advocatícios de fl. 154, manifeste-se o 

executado, no prazo de 15 dias.

Havendo concordância, ficam os cálculos de fl. 150 e 154 homologados e, 

determino a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos 

do art. 535 e seguintes do NCPC, no valor de R$1.844,64, correspondente 

aos honorários advocatícios e o valor de R$3.172,01, correspondente às 

parcelas atrasadas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 129092 Nr: 4814-30.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR ANTONIO ROHLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284A, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de se apurar se há defasagem 

remuneratória, bem como o percentual da diferença decorrente da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV dos 

últimos cinco anos anteriormente à propositura da ação, nomeio o 

contador ALDO NUSS, endereço: Rua Campo Erê, 387-E, Bairro Pioneiro, 

CEP: 78.455-000, Lucas do Rio Verde/MT, tel: (65)99646-2728 e 

(65)3549-5171, devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze 

dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do NCPC).Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 

232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será 

limitado a R$ 300,00 (trezentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido, razão pela qual arbitro em R$300,00 

(trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em razão dos 

serviços prestados, os quais serão custeados pelo Estado de Mato 

Grosso, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. 

Apresentados os quesitos, intime-se o(a) perito(a) para, no prazo de 

cinco dias, apresentar currículo, com comprovação da especialização, 

contatos profissionais e endereço eletrônico para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 465 do NCPC (...). 

Deverá o Sr. Perito se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do 

NCPC, possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os atos e 

diligências pelos assistentes técnicos das partes.Realizada a perícia, 

junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos os requisitos 

indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, atentando-se, também, 

para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 

dias.Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes, no prazo de 15 

dias (artigo 477 §1º do NCPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte
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 Cod. Proc.: 131280 Nr: 6029-41.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBAMAR DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENE ENGLER DA SILVA - 

OAB:20.093/O, RODRIGO LUIZ GOBBI - OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 534, do NCPC, incube a parte exequente providenciar 

o cumprimento da sentença com o cálculo discriminado do débito.

Assim, intime-se a parte autora para juntar o cálculo dos valores que 

pretende executar, no prazo de 15 dias.

Após, intime-se o executado para manifestar.

Não havendo impugnação, ficam os cálculos a serem apresentados 

homologados e determino a expedição de Precatório/RPV, conforme o 

caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 133630 Nr: 7243-67.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO PASE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/o, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem embargos quanto ao fumus boni iuris, constato que não restou 

comprovado o periculum in mora capaz de justificar a imprescindibilidade 

do efeito suspensivo.

Ademais, não restam configurados os requisitos que dispõe acerca da 

tutela de evidência, dispostos no art. 311 do NCPC.

Sendo assim, RECEBO OS EMBARGOS SEM EFEITO SUSPENSIVO, 

determinando o prosseguimento da execução, nos termos do art. 919, 

caput; c/c seu § 1º, do NCPC.

Intime-se o embargado para apresentar impugnação no prazo de 30 dias 

(art.17 da Lei 6830/80).

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 98468 Nr: 1031-98.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE MARIA JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 106094 Nr: 9173-91.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI PROCOPIO FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 116168 Nr: 7236-12.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUILHERME DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284A, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, apresente a inicial 

de liquidação de sentença pelo procedimento comum, nos termos do art. 

511, do NCPC.

 Havendo a necessidade de requisição de documentos à parte contrária, 

para ser procedida com a liquidação, deverá a parte autora elenca-los na 

petição acima.

 Na sequência, intime-se a parte contrária para juntá-los, no prazo de 30 

dias. Não havendo indicação de documentos a juntar, ou após a juntada, 

cite-se a requerida à contestar a inicial, no prazo de 15 dias, nos termos 

do art. 511 do NCPC.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 129576 Nr: 5104-45.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN PAULO FERREIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLUCY PEREIRA DA SILVA - 

OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, apresente a inicial 

de liquidação de sentença pelo procedimento comum, nos termos do art. 

511, do NCPC.

 Havendo a necessidade de requisição de documentos à parte contrária, 

para ser procedida com a liquidação, deverá a parte autora elenca-los na 

petição acima.

 Na sequência, intime-se a parte contrária para juntá-los, no prazo de 30 

dias. Não havendo indicação de documentos a juntar, ou após a juntada, 

cite-se a requerida à contestar a inicial, no prazo de 15 dias, nos termos 

do art. 511 do NCPC.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 138148 Nr: 9712-86.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILSON DA SILVA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284A, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, apresente a inicial 

de liquidação de sentença pelo procedimento comum, nos termos do art. 

511, do NCPC.

 Havendo a necessidade de requisição de documentos à parte contrária, 

para ser procedida com a liquidação, deverá a parte autora elenca-los na 

petição acima.

 Na sequência, intime-se a parte contrária para juntá-los, no prazo de 30 

dias. Não havendo indicação de documentos a juntar, ou após a juntada, 

cite-se a requerida à contestar a inicial, no prazo de 15 dias, nos termos 

do art. 511 do NCPC.

 Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 138151 Nr: 9715-41.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDINEY FREITAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284A, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, apresente a inicial 

de liquidação de sentença pelo procedimento comum, nos termos do art. 

511, do NCPC.

 Havendo a necessidade de requisição de documentos à parte contrária, 

para ser procedida com a liquidação, deverá a parte autora elenca-los na 

petição acima.

 Na sequência, intime-se a parte contrária para juntá-los, no prazo de 30 

dias. Não havendo indicação de documentos a juntar, ou após a juntada, 

cite-se a requerida à contestar a inicial, no prazo de 15 dias, nos termos 

do art. 511 do NCPC.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 143868 Nr: 744-33.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE CAMPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, LENE ENGLER DA SILVA - OAB:20.093/O, RODRIGO 

LUIZ GOBBI - OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 145925 Nr: 2005-33.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO MIGUEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:16509 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o Recurso de Apelação foi interposto 

tempestivamente, tendo em vista que a parte requerida foi devidamente 

intimada na data de 28/04/2017 e o recurso protocolizado na data de 

09/06/2017 portanto, dentro do prazo legal, motivo pelo qual impulsiono 

para querendo, a parte requerente apresente as devidas contrarrazões 

no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 147132 Nr: 2567-42.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação, foi interposto 

tempestivamente. Razão pela qual, impulsiono os autos ao requerente para 

querendo no prazo legal apresentar contrarrazões.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005405-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO LINDERMAIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante via DJE de que 

foi designado o dia 07 DE MARÇO DE 2018 ÀS 13:50 HORAS, para 

realização da audiência de CONCILIAÇÃO, ficando ciente a parte 

interessada que o não comparecimento implicará na extinção do feito, e 

ainda, acerca do teor da decisão abaixo transcrita. PROCESSO N. 

1005405-04.2017.8.11.0040 (O) I - No que tange à medida cautelar 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte requerente como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes suas alegações, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da interrupção no 

fornecimento de energia elétrica, este já considerado bem de caráter 

essencial à vida humana. Por outro lado, tem-se que a parte demandada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse 

contexto de verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

postulada, para efeito de determinar à parte reclamada a imediata 

suspensão da cobrança dos débitos impugnados, estando 

consequentemente vedada a suspensão do fornecimento do serviço e 

registro dos débitos impugnados em cadastros de restrição ao crédito, 

sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento (NCPC, art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança 

apontada e a condição de hipossuficiência da parte reclamante, bem como 

a facilidade de a parte requerida comprovar a justeza do débito 

impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, 

VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005685-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO RAYMUNDO FARENZENA BALANSIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1005685-72.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 21 DE MARÇO 

DE 2018 ÀS 11H20MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005687-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI LUCINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Processo: 1005687-42.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 21 DE MARÇO 

DE 2018 ÀS 11H30MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 19 de dezembro de 2017. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010860-93.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS GONZALES MOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Processo: 8010860-93.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte executada (advogado), para que cumpra a sentença 

proferida nos autos, observando o cálculo de ID. 11211189 e 10891724, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o montante apurado na atualização, nos 

termos do art. 523, §1º, do CPC. No mais, fica ciente ainda que, 

transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 

Sorriso/MT, 19 de dezembro de 2017. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010641-80.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO GOULART (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8010641-80.2015.8.11.0040 (O) I - Preliminarmente, 

retifiquem-se o registro e a autuação, fazendo-se constar como 

cumprimento de sentença. II - Nos termos do art. 12 da Lei nº 12.153/2009, 

oficie-se à autoridade competente, com cópia da sentença, para cumprir a 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de conversão da 

obrigação em perdas e danos (Lei nº 9.099/95, art. 52, IV, V e NCPC, art. 

499), com a consequente constrição de numerário suficiente ao 

cumprimento da sentença. III - Decorrido o prazo acima sem cumprimento, 

o que deverá ser certificado, renove-se a conclusão para análise dos 

pedidos da exequente. IV - Intimem-se. Sorriso/MT, 17 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001606-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO POSSAMAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDROZA & FRANCA LTDA - ME (REQUERIDO)

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADELICIO SOUZA GUSMAO OAB - GO30589 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1001606-50.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ADRIANO POSSAMAI 

REQUERIDO: TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS 

LTDA, PEDROZA & FRANCA LTDA - ME A presente ação é idêntica à ação 

8011391-82.2015.8.11.0040, a qual foi extinta sem resolução do mérito 

ante a ausência injustificada da parte autora na audiência de instrução e 

julgamento. Na sentença de extinção foi determinado o pagamento das 

custas processuais pela parte autora. Ainda, dispõe o artigo 468, §2 do 

NCPC: Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não 

obsta a que a parte proponha de novo a ação. § 2o A petição inicial, 

todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito 

das custas e dos honorários de advogado. Assim, com fundamento no 

artigo 51, I, §2º da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 468, §2º do CPC, intime-se o 

reclamante para que comprove ou caso ainda não o tenha feito, pague as 

custas do processo acima referido, no prazo que lhe assino de 10 (dez) 

dias. Após, retornem os autos conclusos para prolação de sentença. 

Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de decisão 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Sorriso/MT, 19 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005617-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ZANATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANI MARIANI OAB - MT18391/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

DECISÃO PROCESSO N. 1005617-25.2017.8.11.0040 (D) I - No que tange 

à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito em relação jurídica, o que recomenda flexibilização 

da exigência probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante 

como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações da 

parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará prejuízos, 

decorrentes da suspensão do fornecimento dos serviços de energia 

elétrica no endereço da parte reclamante. Por outro lado, tem-se que a 

reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade 

posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente a cobrança, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Com tais ponderações, e 

atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar à reclamada que suspenda, em 05 (cinco) dias úteis, a 

cobrança impugnada pela parte reclamante, até o julgamento final da ação, 

estando consequentemente vedada a prática de qualquer ato em 

decorrência de seu não pagamento, tal como a suspensão do serviço de 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

reclamante ou o registro do débito em cadastros de restrição ao crédito, 

sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento da decisão. III - Tendo em vista a verossimilhança 

apontada, bem como a facilidade de a reclamada comprovar inverdades 

dos fatos alegados pela parte reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, observando-se a audiência já 

designada. Sorriso/MT, 10 de novembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006359-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO BIANCHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23368-B (ADVOGADO)

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORETTO E MARCOLIN LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1006359-50.2017.8.11.0040 (O) Forte no art. 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 
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b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005624-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE FREITAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REQUERIDO)

 

DESPACHO PROCESSO N. 1005624-17.2017.8.11.0040 (D) I - No que 

tange à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação 

de inexistência de débito em relação jurídica, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

sérios prejuízos, decorrentes do protesto indevido. Por outro lado, tem-se 

que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

o protesto e as cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. II - Nesse contexto de verossimilhança e urgência, atento ao 

preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO 

A MEDIDA CAUTELAR postulada, para efeito de determinar a imediata 

suspensão dos efeitos do protesto, em razão do débito objeto da ação. 

Por fim, a parte reclamada deverá se abster de proceder um novo registro 

do débito impugnado junto ao Cartório de Protesto de Títulos ou em 

cadastros de restrição ao crédito, até o julgamento final da ação. Fixo 

multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de 

descumprimento (NCPC, art. 297). III - Oficie-se ao Cartório do 2º Ofício 

desta comarca, para suspensão do protesto. IV - Tendo em vista a 

verossimilhança apontada e a condição de hipossuficiência da parte 

reclamante, bem como a facilidade de a parte requerida comprovar a 

justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

forte no art. 6º, VIII, do CDC. V - Cite-se e intime-se a parte reclamada, 

com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada. Sorriso/MT, 13 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010514-79.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA "Em Recuperação Judicial" 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEQUE SANDRO QUEIROZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

8010514-79.2014.811.0040 (J) I – Atento à dispensa da anuência da parte 

reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação, (Id 11173277), julgando assim extinto o processo. II – 

Isento de custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). III - Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 19 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006692-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VITO DIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1006692-02.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 09 DE MAIO 

DE 2018 ÀS 13H50MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 19 de dezembro de 2017. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010307-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CAROLINE DALA VALLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR ROMAO SILVA 40252206878 (REQUERIDO)

 

Processo: 8010307-12.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 09 DE MAIO 

DE 2018 ÀS 10H20MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 08 de janeiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010834-66.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADALGIRIO JOSE SCHEIBLER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE SOARES MARTINAZZO OAB - MT0013561A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARK SHOPPING SORRISO (REQUERIDO)

VICENTE ANTONELLI SCHWAAB (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8010834-66.2013.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. VI – 

Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010834-66.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADALGIRIO JOSE SCHEIBLER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE SOARES MARTINAZZO OAB - MT0013561A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARK SHOPPING SORRISO (REQUERIDO)
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VICENTE ANTONELLI SCHWAAB (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8010834-66.2013.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. VI – 

Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010910-56.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8010910-56.2014.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. VI - 

Decorrido o prazo acima sem cumprimento, intime-se a parte exequente 

para requerer o que de direito, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 12 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010735-96.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA BONADIMAN MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEOGENES RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8010735-96.2013.8.11.0040 (O) I - Indefiro a diligência 

postulada no Id. 9342338, porquanto a busca em cartórios de registros de 

imóveis pode ser realizada pela própria exequente. II – Igualmente indefiro 

o pedido de requisição de cópias de declarações de imposto de renda dos 

sócios da reclamada, primeiro porque a diligência deve ocorrer de fora 

excepcional, o que não é o caso, tendo em vista que não esgotados pela 

exequente todos os meios de buscas para localização de bens da parte. III 

- Intime-se a parte exeqüente para se manifestar sobre os rumos da 

execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 

12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010050-84.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE APARECIDO ALVES CORREA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8010050-84.2016.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. 

Retifique-se, ainda, os pólos da demanda, observando que o Banco Itau 

Unibanco S/A passa a exequente e Alexandre Aparecido Alves Correa a 

executado. II - Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do 

NCPC, para pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o 

fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação (NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá 

do decurso do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento 

voluntário, independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 

525, caput). IV - Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte 

exequente apresentar atualização do débito com a incidência da multa 

acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado 

no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de extinção. Com o 

cálculo, retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. V – Ainda para a hipótese de ausência 

de cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, 

fica desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte 

credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse 

caso, o valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. VI – 

Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010059-46.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON PUPO XAVIER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8010059-46.2016.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. 

Retifique-se, ainda, os pólos da demanda, observando que o Banco 

Itaucard S/A passa a exequente e Alisson Pupo Xavier a executado. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 
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apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. VI – 

Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010163-38.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DA SILVA STUANI (EXEQUENTE)

MAURO ANTONIO STUANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU OAB - MT11705/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

MARILIA LACERDA DE FREITAS OAB - MT0016654A (ADVOGADO)

MARCELO AZEVEDO KAIRALLA OAB - SP143415 (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8010163-38.2016.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. VI – 

Decorrido o prazo acima sem cumprimento, intime-se a parte exequente 

para requerer o que de direito, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 12 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001371-20.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MACAGNAN SARTORI (EXEQUENTE)

BENJAMIN GERMANO SARTORI (EXEQUENTE)

WELLINGTON DAYON BROCH COLLI (EXEQUENTE)

ADRIELA SARTORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SARTORI OAB - MT0019943A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

DECOLAR.COM LTDA (EXECUTADO)

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 1001371-20.2016.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. VI – 

Decorrido o prazo acima sem cumprimento, intime-se a parte exequente 

para requerer o que de direito, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 16 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001371-20.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MACAGNAN SARTORI (EXEQUENTE)

BENJAMIN GERMANO SARTORI (EXEQUENTE)

WELLINGTON DAYON BROCH COLLI (EXEQUENTE)

ADRIELA SARTORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SARTORI OAB - MT0019943A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

DECOLAR.COM LTDA (EXECUTADO)

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 1001371-20.2016.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. VI – 

Decorrido o prazo acima sem cumprimento, intime-se a parte exequente 

para requerer o que de direito, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 16 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006286-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1006286-78.2017.8.11.0040 (O) Forte no art. 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 
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declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006286-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1006286-78.2017.8.11.0040 (O) Forte no art. 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006288-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIS DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1006288-48.2017.8.11.0040 (O) Forte no art. 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006349-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEIDIVAN LIMA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1006349-06.2017.8.11.0040 (O) Forte no art. 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006350-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEIDIVAN LIMA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 1006350-88.2017.8.11.0040 (O) Forte no art. 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006380-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1006380-26.2017.8.11.0040 (O) Forte no art. 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002159-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENALDO LOFFI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA ANDRADE ZILIANI OAB - MT0021552A-O (ADVOGADO)

jonathas borges hosaka OAB - MT0015136A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERALDO FIGUEIREDO SA (EXECUTADO)

 

Processo: 1002159-97.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, considerando o 

retorno da carta precatória (Id. 11291604), sob pena de extinção do feito. 

Sorriso/MT, 09 de janeiro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010415-12.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO VEDOI (REQUERIDO)

 

Processo: 8010415-12.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista o retorno da Carta Precatória (Id. 11293411). Sorriso/MT, 09 de 

janeiro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010764-15.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEANDRO ANTONIO SCAQUETTI (EXECUTADO)

 

Processo: 8010764-15.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre a diligência de Id. 9880992. Sorriso/MT, 

09 de janeiro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001514-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA BEATRIZ HOTHOVOLPHO (EXECUTADO)

 

Processo: 1001514-72.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

Sorriso/MT, 09 de janeiro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006410-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PIAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1006410-61.2017.8.11.0040 (D) I - Em que pese a argumentação da parte 

reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, pois eventuais cobranças 

indevidas poderão ser revertidas ao final. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, a medida de urgência não merece 

acolhimento. II - Como é sabido, o Estado de Mato Grosso não adota 

política conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem comparecido em 

audiências de conciliação. Decorre que tal ato somente tem ocupado 

desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis da parte 

reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese (NCPC, 

art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso Especial nº 

1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, que afronta os 

princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso estabelece: A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa. III - Pelo exposto, decido/determino: 1) indefiro a 

medida liminar; 2) cancelo a audiência de audiência de conciliação 

aprazada no Evento n. 14048985; 3) intime(m)-se e cite(m)-se a(s) 

parte(s) reclamada(s) para apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 

4) oportunize-se manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias, 

após o decurso do prazo de resposta; 5) conclusos ao final para análise. 

Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005599-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS AMADEU GONCALVES MASSARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1005599-04.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 14 DE MARÇO 

DE 2018 ÀS 17H10MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 11 de janeiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELVAIR PEREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

1000309-42.2016.8.11.0040 (M) Solicitem-se informações acerca do 

cumprimento da carta precatória expedida no Id 4940113. Com a resposta, 

intime-se a parte reclamante para manifestar, em 05 (cinco) dias, sobre os 

rumos da ação, sob pena de extinção (art. 485, III, do NCPC). Sorriso/MT, 

24 de março de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELVAIR PEREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

 

Processo: 1000309-42.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 02 DE MAIO 

DE 2018 ÀS 15H50MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 11 de janeiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010468-22.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OFICINA MECANICA ML LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESTRITO INDUSTRIA E COEMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

CACENILDO ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo: 8010468-22.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 02 DE MAIO 

DE 2018 ÀS 17H10MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 11 de janeiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003465-38.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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LEIR OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA OAB - MT19072/B (ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1003465-38.2016.8.11.0040 (D) Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega o reclamante LEIR OLIVEIRA que, no dia 

25.05.2012, procurou a reclamada MOTO IDEAL LTDA - SORRISO 

objetivando adquirir uma moto modelo XRE 300, oportunidade em que, 

adquiriu uma cota de consórcio da reclamada ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA no valor de R$16.000,00 

(dezesseis mil reais). Aduz que em meados de setembro de 2014, deu um 

lance no valor de R$3.000,00 (três mil reais), e com a carta de crédito 

trocou a moto XRE 300 pela moto BIZ 125 no valor de R$8.969,40 (oito mil 

novecentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos). No entanto, 

sustenta que fora surpreendido com a inscrição de seu nome em cadastro 

de inadimplentes, por débito no valor de R$316,55 (trezentos e dezesseis 

reais e cinquenta e cinco centavos) objeto do contrato n. 035938/242-16, 

porquanto já havia efetuado o pagamento do montante de R$10.463,95 

(dez mil quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos) 

do consórcio, valor este maior do que aquele pago pela motocicleta BIZ 

125, requerendo assim, a devolução em dobro da diferença no valor de 

R$1.494,55 (mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco 

centavos) e reparação dos danos morais. Deferida a medida liminar (ID 

4311572). Em contestação a reclamada MOTO IDEAL arguiu 

preliminarmente a inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. No mérito, 

sustentou a ausência de documento probatório da negativação do nome 

do reclamante, bem como que o reclamante não faz jus a qualquer 

restituição de valores, por se tratarem de taxas de administração, não 

havendo praticado nenhuma conduta ensejadora de reparação dos danos 

morais (ID 5818819). Por sua vez, a reclamada ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, apresentou contestação aduzindo 

preliminarmente a carência da ação e ausência de interesse de agir, 

ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que o reclamante não quitou o 

consórcio adquirido estando com 11,77% em atraso, correspondente a 

R$2.948,54 (dois mil novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e 

quatro centavos), não devendo prosperar a restituição em dobro, nem 

mesmo o dano moral pretendido, por ter agido no exercício regular do 

direito (ID 6674977). Realizada audiência de conciliação, restou inexitosa 

(ID 6681244). Impugnação à contestação (IDs 8434496 e 8675186). Em 

audiência de instrução e julgamento fora colhido o depoimento pessoal do 

reclamante, bem como inquirida a testemunha Patrick Lemanski (ID 

9931770). Inicialmente, afasto as preliminares de ilegitimidade passiva 

arguidas, pois o reclamante alega supostas falhas na prestação dos 

serviços das reclamadas, atraindo a responsabilidade solidária na forma 

dos arts. 7º, parágrafo único, e 14, ambos do CDC. Afasto também a 

preliminar de inépcia da inicial arguida, pois ocorre nas hipóteses 

contempladas pelo art. 330, §1º, do NCPC, nenhuma delas suscitada pela 

reclamada. Mesma sorte merece às preliminares de carência de ação e 

ausência de interesse de agir, pois demonstrada a existência de relação 

jurídica entre as partes. Quanto à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, é de bom alvitre observar a inteligência do art. 6.º, inciso VIII, 

da Lei n.º 8.078/90, que permite ao juiz mediante seu critério, a inversão 

do ônus da prova, quando a alegação do consumidor for verossímil ou for 

ele hipossuficiente. No caso em questão, a diferença de forças é plena, 

mormente quando se toma o espírito do código consumerista, que visa a 

proteger o consumidor ante a sua reconhecida fragilidade no âmbito da 

relação de consumo. Destarte, não há dúvidas de que a inversão do ônus 

da prova no caso em questão é a solução que melhor contempla os 

objetivos da legislação consumerista. Pois bem, conforme o contrato das 

condições gerais do plano de consórcio juntado no ID 4300452, além do 

valor integral do bem o reclamante deve pagar percentual mensal do 

Fundo Comum, Taxa de Administração e Fundo de Reserva, acrescido do 

Seguro de Vida (Cláusula 4.2). Nesse diapasão, ainda com a incidência do 

Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, certo é que as 

reclamadas demonstraram nos autos a prestação regular de seus 

serviços, bem como a inadimplência do reclamante e consequente 

inscrição em cadastro de inadimplentes (IDs 6675005 e 6675009), logo, 

diante da regularidade da cobrança, a conduta praticada pelas reclamadas 

amparou-se no exercício regular de direito. Nesse sentido, é o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO DE 

BENS IMÓVEIS. CDC. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS. PAGAMENTO NÃO 

COMPROVADO. SEGURO. LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. MORA. 

CARACTERIZADA. CADASTRAMENTO. LEGÍTIMO. SENTENÇA MANTIDA. 

Código de Defesa do Consumidor-CDC. Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos da espécie em análise. Honorários. Ausente 

prova de que o autor efetuou o pagamento de valores a título de 

honorários advocatícios em cobrança extrajudicial, ônus que lhe cabia. 

Seguro de vida. Não se mostra ilegal a contratação do seguro ante a 

previsão do artigo 5º, IV, da Lei 9.514/97. Descaracterização da mora. A 

descaracterização da mora somente ocorre quando reconhecida a 

abusividade na cobrança das cláusulas contratuais no período da 

normalidade, circunstância não reconhecida nos presentes autos. 

Cadastramento. A abstenção de inscrição do nome do devedor em 

cadastros de inadimplentes depende do preenchimento cumulativo dos 

seguintes requisitos: existência de ação do devedor contestando a 

existência integral ou parcial do débito; demonstração da existência de 

alegações fundadas na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ, e depósito do valor incontroverso ou 

prestação de caução idônea. Na hipótese dos autos, em havendo o 

inadimplemento da obrigação no prazo ajustado, o credor age no exercício 

regular de direito, não havendo ilegalidade na inscrição levada a efeito. 

APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071337984, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, 

Julgado em 27/10/2016) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial. Revogo a medida liminar deferida neste feito. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido 

das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 31 de 

outubro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002098-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA SCHEVINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. 1002098-76-2016.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 15 de janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020069-86.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. 8010069-86.2015.811.0040 -IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 15 de janeiro de 2018.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000042-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH GAZABINI BERGAMASCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ONILSON DE SOUZA LEMOS JUNIOR (EXECUTADO)

 

Processo: 1000042-36.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

Sorriso/MT, 15 de janeiro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010537-88.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BRANDAO DE ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA OAB - MT0013126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 8010537-88.2015.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Reclamante) da correspondência devolvida 

encaminhada Reclamada com a observação de “mudou-se” conforme ID. 

11345403. Sorriso/MT, 15 de janeiro de 2018. Elite Capitanio Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005255-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE FLORENCE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1005255-23.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Reclamante) da correspondência devolvida 

encaminhada Reclamada com a observação de “mudou-se” conforme ID. 

11345594. Sorriso/MT, 15 de janeiro de 2018. Elite Capitanio Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010415-12.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO VEDOI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010415-12.2014.8.11.0040 REQUERENTE: LARISSA INA GRAMKOW 

REQUERIDO: MARCOS ROBERTO VEDOI Tramita esta demanda desde o 

ano de 2014, sem que se tenha logrado êxito na implementação da citação 

da parte reclamada, a despeito das inúmeras tentativas realizadas. A 

indicação do endereço da parte adversa é ônus da parte reclamante: 

NCPC, art. 319, II. O mesmo estatuto, em seu art. 6º, prevê que “todos os 

sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em 

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. A parte reclamante não 

se desincumbiu de seu ônus processual, o que significa dizer que não 

cooperou para a razoável duração do processo. Nada menos do que 06 

(seis) audiências de conciliação foram designadas, todas frustradas por 

conta da não-localização da parte reclamada. Novas tentativas não mais 

se justificam, pois o prazo de tramitação já superou o razoável, e foi mais 

do que suficiente para que todas as diligências possíveis fossem 

realizadas. Ao longo do ano de 2017, a parte reclamante foi advertida de 

que o processo estava contemplado pela Meta 2 do CNJ, o que autoriza a 

presunção de que esgotou todos os meios disponíveis para localização da 

parte adversa, sem sucesso. Não havendo se estabelecido até o momento 

relação processual válida, indesviável se torna a extinção do processo, 

consoante orientação jurisprudencial: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA 

E APREENSÃO. PRELIMINAR DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO 

LEGAL. REJEIÇÃO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO. ÔNUS DO AUTOR. DESCUMPRIMENTO. ART. 267, INCISO IV, 

DO CPC/1973. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cabe ao autor adotar todas as providências 

necessárias à localização do endereço do réu, não sendo admitido que o 

feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação 

jurídico-processual. 2. Não realizada a citação do réu depois de decorrido 

quase dois (02) anos do ajuizamento da ação, deve ser mantida a 

sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da 

ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do 

processo. 3. Para a extinção do processo, nos termos do art. 267, inciso 

IV, do CPC/1973, é desnecessária a intimação pessoal da parte, 

providência que, de acordo com o art. 267, § 1º, do CPC/1973, só é 

exigível nas hipóteses previstas nos incisos II e III, do mesmo dispositivo 

legal. 4. Apelo não provido. (Apelação Cível nº 20130310217977 (943729), 

4ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Arnoldo Camanho de Assis. j. 18.05.2016, 

DJe 02.06.2016). PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

OAB/RJ - COBRANÇA DE ANUIDADES - DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. 

EXTINÇÃO. ART. 267, IV DO CPC. I - A correta indicação do endereço de 

citação da parte ré é ônus processual do autor, conforme estabelecido no 

art. 282, II, do CPC, cujo descumprimento gera o indeferimento da inicial. II - 

Não se coaduna com a necessidade de presteza e celeridade da 

prestação jurisdicional, nem com a economia processual, a abertura de 

prazo, indefinidamente, para que a autora cumpra obrigação sua de 

regularização da peça de ingresso. III - Ocorrência de inércia da Apelante, 

uma vez que não forneceu o endereço atualizado para citação do Réu, 

ônus que lhe competia, a teor do disposto no artigo 282, inciso II, do 

Código de Processo Civil, haja vista a certidão negativa do Oficial de 

Justiça nos autos. IV - Demonstrada a impossibilidade de se localizar o 

devedor, resta caracterizada a ausência de pressuposto de 

desenvolvimento válido e regular do processo - art. 267, IV, do CPC. V - 

Apelação improvida. (Apelação Cível nº 2010.51.01.031585-0/RJ, 8ª Turma 

Especializada do TRF da 2ª Região, Rel. Maria Helena Cisne. unânime, 

e-DJF2R 09.01.2014). Ante o exposto, cancelo a audiência aprazada no 

id. 11210606 e julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito (NCPC, 

art. 485, IV). Publique-se. Registre-se. Intime-se apenas a parte 

reclamante. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011028-32.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FERREIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8011028-32.2014.8.11.0040 REQUERENTE: WILSON FERREIRA BUENO 

REQUERIDO: OI S.A SÍNTESE DA DEMANDA. Alega o reclamante WILSON 

FERREIRA BUENO que contratou junto à reclamada BRASIL TELECOM S/A 

a disponibilização de uma linha telefônica juntamente com acesso à 

internet (n. (66) 3584-1055(66) 3584-1055 ). Porém, o serviço foi 

interrompido no dia 17 de setembro de 2014, mesmo sem nenhum débito 

em aberto. Relata o reclamante que utiliza o terminal telefônico e a internet 

em sua oficina mecânica, havendo sofrido prejuízos em seu comércio em 

função da impossibilidade de emitir notas fiscais, bem como de receber 
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pagamentos via cartão de crédito. Além disso, acabou não tomando 

conhecimento a tempo do falecimento de uma cunhada, já que não 

dispunha de meio de comunicação. Postulou: a) em sede de antecipação 

de tutela, o restabelecimento dos serviços; b) a reparação dos danos 

morais suportados. A medida urgente foi deferida (id. 969587) Em 

contestação, a reclamada alegou: a) incompetência do Juizado Especial 

em virtude da necessidade de prova pericial; b) ausência de irregularidade 

na prestação dos serviços; c) inocorrência de danos morais. DO 

LEVANTAMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. Na decisão lançada no 

id. 2906794, determinei a suspensão da tramitação processual em atenção 

à decisão prolatada nos autos dos Recursos Especiais nº 1.525.174/RS e 

nº 1.525.134/RS, pelo Relator Ministro Luis Felipe Salomão, em trâmite no 

Superior Tribunal de Justiça. Contudo, em reanálise da questão, constato 

que ambos os recursos especiais acima citados compõem o Tema 954 

dos Repetitivos, cujas questões controvertidas são as seguintes 

(http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp): - A 

indevida cobrança de valores referentes à alteração do plano de franquia 

/ plano de serviços sem a solicitação do usuário, com o consequente 

pedido de indenização por danos morais, em contrato de prestação de 

serviços de telefonia fixa; - ocorrência de dano moral indenizável, em 

virtude da cobrança de serviços advindos da alteração do plano de 

franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do usuário, 

bem como, se configurado o dano, seria aplicável o reconhecimento "in re 

ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos; - prazo prescricional 

incidente em caso de pretensão à repetição de valores supostamente 

pagos a maior ou indevidamente cobrados em se tratando de serviços não 

contratados de telefonia fixa advindos da alteração do plano de franquia / 

plano de serviços sem a solicitação do usuário, - se decenal (artigo 205 

do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro 

prazo; - repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se 

prescinde, ou não, da comprovação de dolo ou má-fé do credor (artigo 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa 

(imprudência, negligência e imperícia); - abrangência da repetição de 

indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela 

autora na fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em sede 

de liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos. Sem maiores elucubrações, percebe-se 

que, em realidade, tais questões não constituem objeto da presente 

demanda, a qual versa simplesmente alegação de suspensão indevida de 

serviços de telefonia e internet regularmente contratados. Revogo, assim, 

a suspensão determinada, passando de pronto ao julgamento do feito. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito dispensa produção de prova oral, 

razão pela qual procedo ao julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, 

do NCPC. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. É sabido que a 

aferição da complexidade da causa para fins de afastamento da 

competência do Juizado Especial deve considerar não o direito material 

discutido, mas sim o objeto da prova, nos termos do Enunciado nº 54 do 

FONAJE: "A menor complexidade da causa, para fixação da competência, 

é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.". Nessa 

toada, tem-se que a demanda em questão envolve a regularidade de 

serviços contratados junto à parte reclamada. A prova nessa seara é 

singela e está ao total alcance da parte reclamada, considerando-se a 

inversão do ônus da prova. Daí que não há necessidade de socorro a 

conhecimentos técnicos ou científicos a justificar a prova pericial (NCPC, 

art. 156), sendo certo que até mesmo em rito mais amplo a prova pericial 

seria dispensável (NCPC, art. 464, §1º, I e II). Rejeito assim a questão 

preliminar suscitada e reafirmo a competência do juízo. DO MÉRITO. Não 

se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) Acresça-se que houve no 

caso em crivo a inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte 

reclamada comprovar a regularidade na prestação dos serviços, 

conforme orientação jurisprudencial: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 

- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

SUSPENSÃO OU BLOQUEIO DE TERMINAIS TELEFÔNICOS - APLICAÇÃO 

DO CDC - INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA - DEFEITO NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - 

CPC, ART. 273 - REQUISITOS SATISFEITOS - IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA 

DE RESTABELECIMENTO NÃO COMPROVADA - MULTA DIÁRIA - 

CARÁTER COERCITIVO E RESPEITO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - 

DECISÃO MANTIDA - IMPROVIDO. Se a agravada consumidora afirma que 

o serviço prestado pela concessionária de serviço público é defeituoso, a 

esta compete demonstrar que não há defeito no serviço ou alguma das 

excludentes de responsabilidade. Isso porque tal inversão não depende 

de valoração do juiz, nem mesmo de qualquer pronunciamento judicial, pois 

decorre da própria lei, que, como de sabença trivial, é de ordem pública 

(CDC, art. 1º). O artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, ao 

enunciar que o fornecedor somente não será responsabilizado se provar 

que não há defeito no serviço prestado ou que existe culpa do consumidor 

ou de terceiros, atribui ao fornecedor o ônus de provar a regularidade do 

serviço e, se não o fizer, deverá indenizar o consumidor dos prejuízos 

advindos. Em casos como o de prestação de serviços de telefonia, os 

contatos entre consumidores e concessionária, em regra, ocorrem 

através de telefone ou e-mail, não sendo instrumentalizados documentos 

formais para tanto. Nesse contexto, considerando, sobretudo, a inversão 

ope legis dos onus probandi e o fato de a própria agravante, em suas 

razões recursais, admitir o cancelamento das linhas telefônicas, sem 

comprovar uma justificativa idônea, tenho por satisfatoriamente satisfeitos 

os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência (CPC, art. 

273). Relativamente às astreintes, em atenção ao seu caráter coercitivo, 

ao princípio da razoabilidade, à capacidade econômica da agravante, 

considerando que as linhas telefônicas são imprescindíveis à atividade 

desenvolvida pela agravada e, principalmente, a aptidão da multa para 

compelir a agravante ao cumprimento do decisum, reputo adequado o 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de atraso. (Agravo Regimental 

nº 1413885-67.2015.8.12.0000, 1ª Câmara Cível do TJMS, Rel. Divoncir 

Schreiner Maran. j. 26.01.2016). Disso resulta que a parte reclamada, 

empresa com grande poder técnico e econômico, teve amplas 

possibilidades de contrariar o alegado na inicial. Ora, se a parte 

reclamante sustenta que o serviço foi interrompido, bastaria demonstrar 

que houve a efetiva utilização de tais serviços. Não se desincumbiu a 

parte reclamada, porém, do seu ônus probatório. Em contestação prolixa e 

marcada por alegações genéricas, limitou-se a alegar a utilização dos 

serviços em momento posterior à propositura da demanda, quando a parte 

reclamante especificou detalhadamente o momento em que houve a 

suspensão dos serviços. Acresça-se que a parte reclamante formulou 

reclamações pela única via possível, qual seja, o atendimento telefônico da 

empresa reclamada, fornecendo inclusive os números de protocolo, a 

respeito dos quais silenciou aquela última. Também a parte reclamante 

procurou o PROCON, não sendo crível que o fizesse se os serviços 

estivessem sendo devidamente prestados. Nesse contexto, havendo a 

parte reclamada suspendido imotivadamente a prestação de serviços 

regularmente contratados, a prática do ato ilícito e do dever de indenizar 

estão evidenciados, nos moldes do art. 186, c/c art. 927, ambos do Código 

Civil, impondo-se a liquidação dos danos. Com relação aos danos morais – 

únicos pretendidos - é certo que a jurisprudência está consolidada no 

sentido de sua inocorrência a partir do mero descumprimento contratual. 

Assim não ocorre, porém, quando o descumprimento de contrato causa ao 

consumidor frustração e revolta exacerbados, notadamente pela 

displicência da reclamada na resolução do problema. É exatamente o que 

ocorre no caso em análise, pois o reclamante demonstrou por meio de 

protocolos que contatou diversas vezes a reclamada para resolver seu 

problema, mas mesmo assim enfrentou diversos contratempos pessoais e 

profissionais por conta da ausência dos serviços de telefonia e internet, 

os quais essenciais na atualidade. O descumprimento contratual, 

desbordou, assim, para a lesão aos direitos da personalidade do 

reclamante, conforme vem a jurisprudência reconhecendo em situações 

análogas: CONSUMIDOR - TELEFONIA - CONTRATAÇÃO DE INTERNET E 

LINHA TELEFÔNICA FIXA PARA TAL FIM - SERVIÇOS NÃO 

DISPONIBILIZADOS - DEVIDAMENTE PAGAS DUAS FATURAS RELATIVAS 

AO SERVIÇO - NÃO DEMONSTRADA QUALQUER EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE - DESGASTES PSÍQUICOS QUE ULTRAPASSAM O 
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MERO ABORRECIMENTO - PROBLEMA QUE PODERIA SER SOLUCIONADO 

ADMINISTRATIVAMENTE. NECESSIDADE DE BUSCA DAS VIAS JUDICIAIS 

PARA RECLAMAR O DIREITO IMPLICANDO EM DESVIOS DE ATIVIDADES 

HABITUAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - DESGASTES E TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSARAM A 

SEARA DO MERO ABORRECIMENTO - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE 

ECONÔMICA, QUE DEVE SER SUPORTADO PELA EMPRESA RÉ E NÃO 

PELA CONSUMIDORA - DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE FORMA JUSTA E PRUDENTE - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. (Recurso 

Inominado nº 201301006159, Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/SE, Rel. Maria Angélica França e Souza. j. 24.09.2013). 

Restou configurada a falha na prestação do serviço, concernente ao 

bloqueio das linhas de telefonia móvel da autora. Este Tribunal pacificou 

jurisprudência no sentido de que o mero descumprimento contratual não 

caracteriza dano moral indenizável. Entretanto, verifica-se que a autora 

não suportou, apenas, meros aborrecimentos do cotidiano, devendo ser 

considerada, ainda, a finalidade punitivo-pedagógica da condenação a 

título de danos morais, para que sejam desestimulados comportamentos 

abusivos e desrespeitosos ao consumidor. (Apelação nº 

0058905-78.2009.8.19.0001, 11ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Cláudio de 

Mello Tavares. j. 26.05.2010).” O descumprimento de cláusula contratual, 

em princípio, não enseja o dever de indenizar. Existem casos, porém, em 

que tal conduta gera no contratante a dor moral passível de compensação 

através de indenização. É o caso daquele que é privado de usar a sua 

linha de celular quando o aparelho se revela instrumento necessário para 

a sua segurança pessoal e para a realização de seu trabalho. (Recurso 

Cível Inominado nº 5872/2009, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do MT, Rel. José Zuquim Nogueira. j. 04.12.2009, 

unânime, DJe 11.01.2010). Em tais termos, caracterizado o dano moral, e 

considerando a condição econômica das partes, o grau da ofensa, assim 

como o caráter punitivo/educativo da indenização, reputo razoável a tal 

título o valor de R$ 6.000,00 (quatro mil reais). DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, julgo procedente o pedido, para o efeito de tornar definitiva a 

medida urgente deferida e condenar a parte reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (quatro mil 

reais), a ser atualizado pelo INPC a contar desta data e acrescido de juros 

legais, a contar da data da citação (NCPC, art. 240). Assinalo não haver 

sucumbência parcial (NCPC, art. 86, parágrafo único). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Isento de honorários advocatícios e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Call Send SMS Add to Skype You'll 

need Skype CreditFree via Skype

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010969-78.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORENI PIRES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010969-78.2013.8.11.0040 REQUERENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

REQUERIDO: LORENI PIRES Tramita esta demanda desde o ano de 2013, 

sem que se tenha logrado êxito na implementação da citação da parte 

reclamada, a despeito das inúmeras tentativas realizadas. A indicação do 

endereço da parte adversa é ônus da parte reclamante: NCPC, art. 319, II. 

O mesmo estatuto, em seu art. 6º, prevê que “todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. A parte reclamante não se 

desincumbiu de seu ônus processual, o que significa dizer que não 

cooperou para a razoável duração do processo. O feito registra nada 

menos do que 08 (oito) tentativas frustradas de realização da audiência 

de conciliação (id. 945183, 945189, 945191, 945192, 1451085, 5800546, 

10725160 e 11217043). Em que pese o novo endereço indicado na 

audiência realizada na data presente, entendo que não mais se justifica o 

prolongamento da tramitação processual, pois a parte reclamante deveria 

ter esgotado anteriormente as tentativas de localização da parte 

reclamada, e não fazê-lo “a conta-gotas”. Ressalte-se que não há 

qualquer justificativa para a tardia indicação, muito menos qualquer 

segurança de êxito caso se realize mais uma das infindáveis tentativas de 

citação. Este processo está contemplado pela Meta 2 do CNJ, e fatalmente 

no próximo ano será mais um a ser computado na conta do Poder 

Judiciário como não julgado por suposta ineficiência. Não mais. O citado 

princípio da cooperação exige que as partes assumam seus ônus 

processuais, dentre os quais a indicação do paradeiro da parte adversa. 

Nesse passo, não havendo se estabelecido ao longo de mais de 04 

(quatro) anos relação processual válida, por não haver a parte reclamante 

se desincumbido de seu ônus processual, indesviável se torna a extinção 

do processo, consoante orientação jurisprudencial: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE AFRONTA AO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO. ÔNUS DO AUTOR. DESCUMPRIMENTO. ART. 

267, INCISO IV, DO CPC/1973. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cabe ao autor adotar 

todas as providências necessárias à localização do endereço do réu, não 

sendo admitido que o feito prossiga indefinidamente sem o 

aperfeiçoamento da relação jurídico-processual. 2. Não realizada a citação 

do réu depois de decorrido quase dois (02) anos do ajuizamento da ação, 

deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução de 

mérito, em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e 

regular do processo. 3. Para a extinção do processo, nos termos do art. 

267, inciso IV, do CPC/1973, é desnecessária a intimação pessoal da 

parte, providência que, de acordo com o art. 267, § 1º, do CPC/1973, só é 

exigível nas hipóteses previstas nos incisos II e III, do mesmo dispositivo 

legal. 4. Apelo não provido. (Apelação Cível nº 20130310217977 (943729), 

4ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Arnoldo Camanho de Assis. j. 18.05.2016, 

DJe 02.06.2016). PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

OAB/RJ - COBRANÇA DE ANUIDADES - DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. 

EXTINÇÃO. ART. 267, IV DO CPC. I - A correta indicação do endereço de 

citação da parte ré é ônus processual do autor, conforme estabelecido no 

art. 282, II, do CPC, cujo descumprimento gera o indeferimento da inicial. II - 

Não se coaduna com a necessidade de presteza e celeridade da 

prestação jurisdicional, nem com a economia processual, a abertura de 

prazo, indefinidamente, para que a autora cumpra obrigação sua de 

regularização da peça de ingresso. III - Ocorrência de inércia da Apelante, 

uma vez que não forneceu o endereço atualizado para citação do Réu, 

ônus que lhe competia, a teor do disposto no artigo 282, inciso II, do 

Código de Processo Civil, haja vista a certidão negativa do Oficial de 

Justiça nos autos. IV - Demonstrada a impossibilidade de se localizar o 

devedor, resta caracterizada a ausência de pressuposto de 

desenvolvimento válido e regular do processo - art. 267, IV, do CPC. V - 

Apelação improvida. (Apelação Cível nº 2010.51.01.031585-0/RJ, 8ª Turma 

Especializada do TRF da 2ª Região, Rel. Maria Helena Cisne. unânime, 

e-DJF2R 09.01.2014). Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem 

julgamento de mérito (NCPC, art. 485, IV). Cancelo a audiência aprazada. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se apenas a parte reclamante. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 19 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001034-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1001034-94.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial feito pela parte executada no ID nº 

11147332, no prazo de 05 dias.Sorriso/MT, 17 de janeiro de 2018. Elite 

Capitanio,Gestora Judicial
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010639-81.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO CARTOES SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8010639-81.2013.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte executada, para que se manifeste no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a penhora realizada no Id. 11295311, bem 

como para que fique ciente do Item “III” da decisão de Id. 11078651. 

Sorriso/MT, 17 de janeiro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002658-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO EDISON NIENOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. 1002658-81.2017.811.0040-IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 

dias.Sorriso/MT, 17 de janeiro de 2018. Elite Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURIMAR SOUSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010131-33.2016.8.11.0040 (A) I - Indefiro o pedido de consulta ao 

INFOJUD em busca do atual endereço da parte reclamada (Id 1940798). 

Isso porque, é curial que se trata de providência a cargo da parte 

interessada (art.319, II do NCPC), não tendo sido demonstrado nos autos 

que a reclamante tenha esgotado todos os meios possíveis para 

localização da reclamada, a fim de se desincumbir de tal ônus. II - Intime-se 

a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o atual 

endereço da reclamada, sob pena de extinção. III - Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. 

Sorriso/MT, 02 de setembro de 2016 JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURIMAR SOUSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo: 8010131-33.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 02 DE MAIO 

DE 2018 ÀS 15H00MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 17 de janeiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002753-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE KASPRCZAK NOVELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002753-14.2017.8.11.0040 REQUERENTE: TATIANE KASPRCZAK 

NOVELO REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Decido a lide, 

com dispensa do relatório (Lei n. 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

reclamação proposta por TATIANE KASPRCZAC NOVELO em face da 

CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A., alegando que adquiriu da 

reclamada uma “OMELETEIRA DUO PLUS BR 02 220V” em 21-01-2017, no 

valor de R$89,47 (oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos), a qual 

deveria ser entregue no prazo máximo de 20 (vinte) dias. Contudo, informa 

que até a data da propositura da ação não recebeu a mercadoria, 

requerendo, dessa forma, a devolução do valor pago e a indenização por 

dano moral. A conciliação resultou infrutífera. A reclamada apresentou 

contestação no Id. 9776398. Em síntese, alega a inexistência de ato ilícito 

por ela praticado, pugnando, assim, pela improcedência dos pedidos 

contidos na inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, 

nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, já que não há 

necessidade de produção de prova em audiência. Quanto ao dano 

material. Desde logo, é de rigor também reconhecer a incidência do Código 

de Defesa do Consumidor ao presente caso, diante dos diversos efeitos 

daí decorrentes. Levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do Código Consumeirista, bem como o conceito de 

fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma, conclui-se que a 

Reclamada está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das 

relações de consumo, posto que ofertou no mercado seus produtos, 

estando o reclamante na condição de destinatário final, razão pela qual 

está caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Por derradeiro, sobre a inversão do ônus da prova, desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência da Reclamante, consumidor, em relação à 

Reclamada, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual nesta 

demanda, cujas provas ficam em poder da demandada, razão pela qual é 

de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

da Lei nº 8.078/90, a fim de que a Reclamada produza todas as provas 

necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. 

Portanto, observadas as regras previstas no Código de Defesa do 

Consumidor no que diz respeito à aplicação da teoria objetiva e a 

desnecessidade de prova do dano, conclui-se que o dever de indenizar 

surge quando é provado o defeito do serviço, o evento danoso (dano) e a 

relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano (nexo de 

causalidade). Dessa forma, somente a eventual culpa exclusiva da parte 

reclamante ou de terceiro afastaria o direito à indenização que pleiteia, 

ônus que incumbia à parte reclamada provar, a teor do que estabelece o 

art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC (Lei nº 8.078/90). No caso em 

tela, verifica-se que o dano e o nexo de causalidade encontram-se 

devidamente comprovados, pela Nota Fiscal n. 000.207.057 (Id. 8047172) 

e pela reclamação formalizada junto ao PROCON (Ids. 8047152, 8047154, 

8047155, 8047157, 8047163 e 8047168) . Destarte, não restam dúvidas 

do dever da reclamada em devolver o valor pago pela parte reclamante, 

pois não há comprovação de que o produto foi efetivamente entregue, 

ônus que competia à reclamada. Quanto ao dano moral. No que tange aos 

danos morais, e sem desconsiderar os fatos narrados na inicial, considero 

que a conduta da parte reclamada não causou lesão aos direitos da 
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personalidade da parte reclamante, tratando-se, antes, de dissabor do 

cotidiano a que todos estão sujeitos. Sabe-se que o dano moral deve 

prover de ato ilícito apto a atingir os direitos da personalidade daquele que 

o sofreu, o que ocorre quando se está diante de situação vexatória ou de 

abalo psíquico duradouro. Pequenos transtornos ou aborrecimentos do 

cotidiano, o simples inadimplemento contratual, a mora ou o prejuízo 

econômico, não são ocorrências suficientes para a caracterização do 

dever de indenizar. Nesse sentido, a lição de Sérgio Cavalieri Filho 

(Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): “Só 

deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no 

trabalho, no trânsito entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o 

equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos 

por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Desse modo, conclui-se 

que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, 

somente se configurariam com a exposição do consumidor a situação 

humilhante, bem como ofensa a atributo da sua honra, imagem ou qualquer 

dos direitos personalíssimos tutelados no art. 5º, incisos V e X, da CF/88, 

o que não restou comprovado no caso dos autos, que se assemelha mais 

a um eventual inadimplemento contratual. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, para tão-somente condenar a empresa 

requerida a pagar a parte reclamante o valor de R$89,47 (oitenta e nove 

reais e quarenta e sete centavos), a título de indenização pelos danos 

materiais, valor a ser corrigido, tratando-se de ilícito contratual, pelo INPC 

desde a data do ajuizamento, com incidência de juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês, devidos desde a citação até o efetivo pagamento. 

Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, 

nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da lei 9099/95. Sorriso, 24 de novembro de 2017. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

14 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010758-37.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE MOURA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. 8010758-37.2016.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 

dias.Sorriso/MT, 18 de janeiro de 2018.Elite Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002130-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. 1002130-47.2017.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 

dias.Sorriso/MT, 18 de janeiro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002430-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRANS VICCINI TRANSPORTES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº. 1002430-09.2017.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 

dias.Sorriso/MT, 18 de janeiro de 2018. Elite Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002688-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS ALEXANDRE DE JESUS (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1002688-19.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Reclamante) da correspondência devolvida 

encaminhada Reclamada com a observação de “não existe número 

indicado” conforme ID. 11359922 e 11360012. Sorriso/MT, 18 de janeiro de 

2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003061-84.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR BRESCANSIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JACKSON PAZ (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1003061-84.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Reclamante) da correspondência devolvida 

encaminhada Reclamada com a observação de “não existe número 

indicado” conforme ID. 11394427. Sorriso/MT, 18 de janeiro de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004873-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BASE NORTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME 

(REQUERIDO)

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA (REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1078 de 1523



PROCESSO Nº 1004873-30.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Reclamante) da correspondência devolvida 

encaminhada Reclamada com a observação de “não existe número 

indicado” conforme ID. 11395141. Sorriso/MT, 18 de janeiro de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001986-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIS CORLASSOLI (REQUERENTE)

ADRIANA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PALOMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1001986-73.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Reclamante) da correspondência devolvida 

encaminhada Reclamada com a observação de “mudou-se” conforme ID. 

11396510. Sorriso/MT, 18 de janeiro de 2018. Elite Capitanio Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010426-07.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 8010426-07.2015.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Reclamante) da correspondência devolvida 

encaminhada Reclamada com a observação de “endereço insuficiente” 

conforme ID. 11397343. Sorriso/MT, 18 de janeiro de 2018. Elite Capitanio 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005112-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA OLIVEIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1005112-34.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Reclamante) da correspondência devolvida 

encaminhada Reclamada com a observação de “não existe número 

indicado” conforme ID. 11397557. Sorriso/MT, 18 de janeiro de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002557-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GERHARDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1002557-44.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial feito pela parte executada no ID nº 

11312451, no prazo de 05 dias.Sorriso/MT, 19 de janeiro de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002864-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA JOANA REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1002864-95.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial feito pela parte executada no ID nº 

11343118, no prazo de 05 dias.Sorriso/MT, 19 de janeiro de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010568-79.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARMO SERPA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA OAB - MT0006518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARIN REGINA TUMELERO PELEGRINI (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8010568-79.2013.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

RENAJUD, BACENJUD para ditar os rumos do feito, em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.Sorriso/MT, 19 de janeiro de 2018. Elite Capitanio 

Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005303-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON ATILIO BERGAMIN & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE OAB - SP0341631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIANE JANKE GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1005303-79.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Reclamante) da correspondência devolvida 

encaminhada Reclamada com a observação de “mudou-se” conforme ID. 

11403192. Sorriso/MT, 19 de dezembro de 2018. Elite Capitanio Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005124-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENILDE CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1005124-48.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Reclamante) da correspondência devolvida 

encaminhada Reclamada com a observação de “mudou-se” conforme ID. 
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11403730. Sorriso/MT, 19 de janeiro de 2018. Elite Capitanio Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006475-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MACHADO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE FEIL LEAL OAB - MT21225/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MCK IMÓVEIS (REQUERIDO)

AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1006475-56.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Reclamante) da correspondência devolvida 

encaminhada Reclamada com a observação de “ausente” conforme ID. 

11404844, sendo que foi enviado novamente. Sorriso/MT, 19 de janeiro de 

2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1005488-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DEONIDES BUFFON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR RIBAS DE CAMPOS OAB - MT0018914A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS PINTO DO AMARAL (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1005488-20.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Reclamante) da correspondência devolvida 

encaminhada Reclamada com a observação de “desconhecido” conforme 

ID. 11405291. Sorriso/MT, 19 de janeiro de 2018. Elite Capitanio Gestora 

Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 52614 Nr: 2637-06.2009.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 2637-06.2009.8.11.0040 (52614) (O)

Embora existente entendimento no sentido de que possível a penhora na 

forma postulada às fls. 89-91, tenho que somente em se tratando o débito 

executado de natureza alimentar é razoável excetuar a regra do art. 833, 

IV, do CPC, como vem reiteradamente decidindo a jurisprudência do E. 

Tribunal de Justiça deste Estado e do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA CONCEDIDA - PENSÃO PROVISÓRIA - PENHORA DE 30% DO 

SALÁRIO - INVIABILIDADE - RECURSO PROVIDO. Em atenção a regra do 

art. 649, IV, do CPC e a orientação do STJ posta no julgamento pelo 

sistema de recursos repetitivos do Resp 1.184.765/PA, o salário é 

absolutamente impenhorável. (TJMT, AI, 57339/2014, DES.GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

09/07/2014, Data da publicação no DJE 14/07/2014.).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE 30% DO 

SALÁRIO DO DEVEDOR – INADMISSÍVEL – IMPENHORABILIDADE DO 

SALÁRIO – NATUREZA ALIMENTAR – DÉBITO NÃO REFERENTE À 

PENSÃO ALIMENTÍCIA – RECURSO DESPROVIDO. Os rendimentos e 

salários são absolutamente impenhoráveis, diante de sua natureza 

alimentar. A penhorabilidade de vencimentos somente se afigura possível 

em decorrência de débitos referentes à pensão alimentícia. “São 

impenhoráveis os vencimentos e salários, ressalvadas às hipóteses de 

execução de prestações alimentícias. Inteligência do inciso IV, e do § 2º, 

do artigo 649, do CPC.” (TJMT, Agravo de Instrumento nº 29372/2011). 

(TJMT, AI, 153186/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 23/04/2013, Data da publicação no DJE 

27/06/2013.).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE 

ABSOLUTA DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DE APOSENTADORIA. 1. 

O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a 

impenhorabilidade do salário tem caráter absoluto, nos termos do artigo 

649, IV, do CPC, sendo, portanto, inadmissível a penhora parcial de 

valores depositados em conta-corrente destinada ao recebimento de 

salários por parte do devedor. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg 

no Recurso Especial nº 1.450.629/AM (2014/0092671-9), 2ª Turma do STJ, 

Rel. Herman Benjamin. j. 18.06.2014, unânime, DJe 18.08.2014).

Assim sendo, indefiro o pedido de penhora sobre o salário da parte 

executada postulado às fls. 104-110.

Intime-se a parte exeqüente para se manifestar sobre os rumos da 

execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º).

Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 32155 Nr: 1333-74.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERAFIN CONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MIGUEL SÉKULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, IRINEU ROVEDA JÚNIOR - OAB:5.688-A, MARCIELI 

DAPONT - OAB:18090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8 970-B

 PROCESSO N. 1333-74.2006.811.0040 (32155) (O)

I - Tendo em vista a inércia da parte exequente (fl. 124), bem como a 

ausência de notícias de bens penhoráveis, a despeito de diligências 

realizadas pelo Juízo, já não há assim interesse processual na 

continuidade da tramitação, pois evidenciada a impossibilidade de 

satisfação do crédito a partir da responsabilização patrimonial da parte 

devedora.

 II - Isso posto, JULGO EXTINTO este feito, nos termos do art. 53, §4º, da 

Lei n. 9.099/95, entregando-se à parte credora, caso requerido, certidão 

do seu crédito, como título para eventual futura execução (Enunciado 

75/FONAJE) ou demais providências de seu interesse.

III - Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

IV - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017.

 JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 31814 Nr: 999-40.2006.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICK NEVES MONTEIRO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO TELEMAT CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelle Ramires Pinto - 

OAB:9.944, MARIA JOSÉ DE ANDRADE GERALDES - OAB:2671/MT, 

YANÁ CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - OAB:5495/MT

 PROCESSO N. 999-40.2006.811.0040 (31814) (O)

I - Tendo em vista a inércia da parte exequente (fl. 166), bem como a 

ausência de notícias de bens penhoráveis e paradeiro da parte 

executada, a despeito de diligências realizadas pelo Juízo, já não há assim 

interesse processual na continuidade da tramitação, pois evidenciada a 

impossibilidade de satisfação do crédito a partir da responsabilização 

patrimonial da parte devedora.

 II - Isso posto, JULGO EXTINTO este feito, nos termos do art. 53, §4º, da 

Lei n. 9.099/95, entregando-se à parte credora, caso requerido, certidão 

do seu crédito, como título para eventual futura execução (Enunciado 

75/FONAJE) ou demais providências de seu interesse.

III - Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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IV - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017.

 JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 36474 Nr: 5568-84.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOPES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINEIROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, J.O. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, JOÃO BATISTA COUTO, 

ADRIANE APARECIDA COUTO ou ADRIANA APARECIDA COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT, MARCELO DA PIEVE - OAB:11284A, MARCOS 

VINICIUS MENDES DE MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 5568-84.2006.8.11.0040 (36474) (O)

I - Indefiro o pedido de consultas em busca do atual endereço da parte 

demandada (fl. 167). Isso porque, é curial que se trata de providência a 

cargo da parte interessada (NCPC, 319, II), não tendo sido demonstrado 

nos autos que a demandante tenha esgotado todos os meios possíveis 

para localização da demandada, a fim de se desincumbir de tal ônus.

II - Intime-se a parte exeqüente para se manifestar sobre os rumos da 

execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º).

Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 54459 Nr: 4821-32.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE CONFECÇÕES ECCENTRIC LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLA COLELLA IND. DE ROUPAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A, LUZIA ANGELICA A. GONÇALVES - OAB:9.802-MT

 PROCESSO N. 4821-32.2009.8.11.0040 (54459) (O)

I - Os sócios da reclamada não são partes neste feito, assim indefiro o 

postulado nas fls. 223-224.

II - Tendo em vista a ausência de notícias de outros bens penhoráveis, a 

despeito de diligências realizadas pelo Juízo, já não há assim interesse 

processual na continuidade da tramitação, pois evidenciada a 

impossibilidade de satisfação do crédito a partir da responsabilização 

patrimonial da parte devedora.

 III - Isso posto, JULGO EXTINTO este feito, nos termos do art. 53, §4º, da 

Lei n. 9.099/95, entregando-se à parte credora, caso requerido, certidão 

do seu crédito, como título para eventual futura execução (Enunciado 

75/FONAJE) ou demais providências de seu interesse.

IV - Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

V - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 29375 Nr: 3819-66.2005.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOVANE DALSÓQUIO - 

OAB:10289, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON GAREY - 

OAB:44456/SP

 PROCESSO N. 3819-66.2005.811.0040 (29375) (O)

I - Tendo em vista a inércia da parte exequente (fl. 262), bem como a 

ausência de notícias de bens penhoráveis, a despeito de diligências 

realizadas pelo Juízo, já não há assim interesse processual na 

continuidade da tramitação, pois evidenciada a impossibilidade de 

satisfação do crédito a partir da responsabilização patrimonial da parte 

devedora.

 II - Isso posto, JULGO EXTINTO este feito, nos termos do art. 53, §4º, da 

Lei n. 9.099/95, entregando-se à parte credora, caso requerido, certidão 

do seu crédito, como título para eventual futura execução (Enunciado 

75/FONAJE) ou demais providências de seu interesse.

III - Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

IV - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017.

 JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001575-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO SCHORR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1001575-30.2017.8.11.0040 (O) Em princípio, incumbe à 

parte reclamante a indicação do endereço da parte requerida (Lei n. 

9.099/95, art. 14, §1º, I). A pesquisa de endereços pelo Poder Judiciário 

somente é possível em hipóteses excepcionais, é dizer, quando a parte 

interessada demonstrar que esgotou os meios disponíveis para localizar a 

parte adversa. Com efeito, são diligências que extrapolam a precípua 

função de entrega da prestação jurisdicional, sendo certo que, em tempos 

de duração razoável do processo, as partes também possuem obrigações 

a cumprir em prol da celeridade processual. No caso em crivo, não 

obstante, a reclamante demonstrou que realizou diligências para localizar 

a parte reclamada autorizando a presunção de que esgotou todos os 

meios a seu alcance para viabilizar o prosseguimento do feito. Diante 

disso, DEFIRO as diligências postuladas, para fins de pesquisa de 

endereço da parte reclamada junto aos sistemas eletrônicos disponíveis, 

quais sejam, BACENJUD, INFOJUD e SIEL. Consigno que os dois primeiros 

sistemas exigem o CPF da parte, ao passo que o último exige o nome da 

genitora. A parte reclamante deverá indicar esses dados, acaso 

inexistentes nos autos, em 05 (cinco) dias, sob pena de restar preclusa a 

diligência (havendo tais dados nos autos, não há necessidade de 

manifestação no prazo assinalado). Intime-se a parte reclamante. 

Juntados os resultados das diligências, renove-se a intimação para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, em 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010307-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CAROLINE DALA VALLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR ROMAO SILVA 40252206878 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010307-12.2016.8.11.0040 (O) I - Tendo em vista o 

certificado no Id. 9179878 e considerando a designação automática pelo 

PJE adotada por este Juízo, designe-se a Secretaria nova audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema. II – Após, cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1081 de 1523



Processo Número: 1006603-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA VERUSSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDIANARA MERTINS SANDERS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1006603-76.2017.8.11.0040 (O) I - Em que pese a 

argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão 

da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer 

perigo de prejuízo irreparável. Demais disso, não se vislumbra 

verossimilhança do alegado, vez que a venda do veículo poderia ter sido 

comunicada pela própria reclamante ao DETRAN, no prazo de 30 dias, 

conforme dispõe o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse 

contexto, diante da ausência dos pressupostos autorizadores para a 

concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. II - Citem-se e intimem-se as reclamadas, com 

as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Sorriso/MT, 19 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006636-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELDE FERNANDO SOUSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1006636-66.2017.8.11.0040 (O) Forte no art. 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Sorriso/MT, 19 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005599-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS AMADEU GONCALVES MASSARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1005599-04.2017.8.11.0040 (O) I - No que tange à tutela de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da indevida 

restrição ao crédito. Em arremate, a medida se apresenta plenamente 

reversível, considerando que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de 

verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos 

no art. 300 do NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, 

para efeito de determinar que a parte reclamada proceda, em 05 (cinco) 

dias, a exclusão do nome da parte reclamante dos serviços de proteção 

ao crédito, em razão do débito impugnado nestes autos. Determino, ainda, 

que a reclamada se abstenha de efetuar novos registros nos cadastros 

de proteção ao crédito em razão do débito impugnado. Fixo multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, 

art. 297). III – Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de 

hipossuficiência da reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. Sorriso/MT, 19 de 

dezembro 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006690-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE KELLY PARADELLA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA GERALDELLI GONÇALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1006690-32.2017.8.11.0040 (O) I - Em que pese a 

argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão 

da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Demais disso, os 

documentos que instruem a inicial não são capazes de estabelecer a 

verossimilhança do alegado. Nesse contexto, diante da ausência dos 

pressupostos autorizadores para a concessão da medida previstos no 

art. 300 do NCPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. II - 

Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a reclamante, observando-se a audiência já designada. 

Sorriso/MT, 19 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005702-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA LANZ CERUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1005702-11.2017.8.11.0040 (D) Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, 

da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) Certidão expedida 

fisicamente – “balcão” - pelo SCPC, quanto à existência de débitos 

inscritos em seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Sorriso/MT, 19 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006692-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VITO DIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1006692-02.2017.8.11.0040 (D) I - No que tange à medida cautelar 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de débito 

em relação jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato 
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negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará prejuízos, decorrentes da 

suspensão do fornecimento dos serviços de energia elétrica no endereço 

da parte reclamante. Por outro lado, tem-se que a reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a cobrança, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. II - Com tais ponderações, e atento ao preenchimento 

dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar à reclamada que 

suspenda, em 05 (cinco) dias úteis, a cobrança impugnada pela parte 

reclamante, até o julgamento final da ação, estando consequentemente 

vedada a prática de qualquer ato em decorrência de seu não pagamento, 

tal como a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora da parte reclamante ou o registro do débito em 

cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa no valor de R$500,00 

(quinhentos reais) por dia de descumprimento da decisão. III - Tendo em 

vista a verossimilhança apontada, bem como a facilidade de a reclamada 

comprovar inverdades dos fatos alegados pela parte reclamante, DEFIRO 

A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - 

Designe-se audiência de conciliação, após, cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a reclamante. 

Sorriso/MT, 19 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006697-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARA DE PINHO OLIVIERA OAB - GO47754 (ADVOGADO)

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAIRO POLO DO CARMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006697-24.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JAILTON GOMES FERREIRA 

REQUERIDO: KAIRO POLO DO CARMO EIRELI - ME Forte no art. 320 do 

NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006717-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE CORREA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANI CELLA OAB - MT0020305A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006717-15.2017.8.11.0040 REQUERENTE: BRUNO FELIPE CORREA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, 

intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006716-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE CORREA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANI CELLA OAB - MT0020305A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006716-30.2017.8.11.0040 REQUERENTE: BRUNO FELIPE CORREA DOS 

SANTOS REQUERIDO: AYMORE Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, 

da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006742-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006742-28.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ADRIANA TELES REQUERIDO: 

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou 

com declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante 

apresentado; b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006805-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARIA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT0010875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006805-53.2017.8.11.0040 REQUERENTE: CLEIDE MARIA DOS ANJOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 

9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular 

do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas fisicamente – 

“balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos 

inscritos em seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006804-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DE LOURDES VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT0010875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006804-68.2017.8.11.0040 REQUERENTE: EVA DE LOURDES VARGAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 

9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular 

do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas fisicamente – 

“balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos 

inscritos em seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006807-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE COMONELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT0010875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006807-23.2017.8.11.0040 REQUERENTE: PAULO HENRIQUE COMONELLI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 

9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) Certidões 

expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto 

à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006810-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON LUCAS RODRIGUES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT0010875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006810-75.2017.8.11.0040 REQUERENTE: WELINGTON LUCAS 

RODRIGUES CARDOSO REQUERIDO: VIVO S.A. Forte no art. 320 do 

NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000008-27.2018.8.11.0040 REQUERENTE: LUCAS FELIPE DO 

NASCIMENTO MOURA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO I - Em 

que pese a argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de 

concessão da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado 

qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois 

eventuais cobranças indevidas poderão ser revertidas ao final. Nesse 

contexto, diante da ausência dos pressupostos autorizadores para a 

concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, a medida de 

urgência não merece acolhimento. II - Como é sabido, o Estado de Mato 

Grosso não adota política conciliatória em demandas judiciais, e sequer 

tem comparecido em audiências de conciliação. Decorre que tal ato 

somente tem ocupado desnecessariamente a pauta e gerado 

deslocamentos inúteis da parte reclamante, pois não há falar nos efeitos 

da revelia na hipótese (NCPC, art. 345, II). Confira-se também entendimento 

consolidado do Superior Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no 

Recurso Especial nº 1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, 

Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa 

realidade, que afronta os princípios da celeridade e da eficiência, o 

Enunciado n. 1 da Fazenda Pública de Mato Grosso estabelece: A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. III - Pelo exposto, 

decido/determino: 1) indefiro a medida liminar; 2) cancelo a audiência de 

conciliação aprazada no Evento n. 14185721; 3) intime(m)-se e cite(m)-se 

a(s) parte(s) reclamada(s) para apresentação de resposta, em 30 (trinta) 

dias; 4) oportunize-se manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) 

dias, após o decurso do prazo de resposta; 5) conclusos ao final para 

análise.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006806-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDINEIA DOS SANTOS BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT0010875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006806-38.2017.8.11.0040 REQUERENTE: CLEDINEIA DOS SANTOS 

BASTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, 

da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006808-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO NAMURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT0010875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006808-08.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ALESSANDRO NAMURA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 

9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular 

do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas fisicamente – 

“balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos 

inscritos em seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único).
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006809-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONAILSON ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT0010875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006809-90.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JONAILSON ROCHA 

REQUERIDO: VIVO S.A Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 

9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular 

do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas fisicamente – 

“balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos 

inscritos em seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE FERRAMENTAS MATO GROSSO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000015-19.2018.8.11.0040 REQUERENTE: COMERCIAL DE 

FERRAMENTAS MATO GROSSO LTDA - ME REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos os documentos 

necessários para comprovar sua condição de microempresa ou empresa 

de pequeno porte, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321 do 

NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos imediatamente conclusos.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006811-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT0010875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006811-60.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ANTONIO DOS SANTOS 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Forte no art. 

320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou 

com declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante 

apresentado; b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMERI VORISEK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000025-63.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ROSEMERI VORISEK 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO I - Em que pese a argumentação 

da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, pois eventuais cobranças 

indevidas poderão ser revertidas ao final. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, a medida de urgência não merece 

acolhimento. II - Como é sabido, o Estado de Mato Grosso não adota 

política conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem comparecido em 

audiências de conciliação. Decorre que tal ato somente tem ocupado 

desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis da parte 

reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese (NCPC, 

art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso Especial nº 

1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, que afronta os 

princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso estabelece: A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa. III - Pelo exposto, decido/determino: 1) indefiro a 

medida liminar; 2) cancelo a audiência de conciliação aprazada no Evento 

n. 14189707; 3) intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para 

apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 4) oportunize-se 

manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do 

prazo de resposta; 5) conclusos ao final para análise.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO KAULE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000016-04.2018.8.11.0040 REQUERENTE: RICARDO KAULE REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO I - Em que pese a argumentação da parte 

reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, pois eventuais cobranças 

indevidas poderão ser revertidas ao final. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, a medida de urgência não merece 

acolhimento. II - Como é sabido, o Estado de Mato Grosso não adota 

política conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem comparecido em 

audiências de conciliação. Decorre que tal ato somente tem ocupado 

desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis da parte 

reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese (NCPC, 

art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso Especial nº 

1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, que afronta os 

princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso estabelece: A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1085 de 1523



Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa. III - Pelo exposto, decido/determino: 1) indefiro a 

medida liminar; 2) cancelo a audiência de conciliação aprazada no Evento 

n. 14189707; 3) intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para 

apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 4) oportunize-se 

manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do 

prazo de resposta; 5) conclusos ao final para análise.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001333-08.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA ELEONORA MICHELS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1001333-08.2016.8.11.0040 REQUERENTE: TEREZA ELEONORA MICHELS 

REQUERIDO: WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA I - Retifique-se o 

registro do feito, para que passe a constar como cumprimento de 

sentença. II - Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do 

NCPC, para pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o 

fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação (NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá 

do decurso do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento 

voluntário, independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 

525, caput). IV - Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte 

exequente apresentar atualização do débito com a incidência da multa 

acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado 

no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de extinção. Com o 

cálculo, retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. V – Ainda para a hipótese de ausência 

de cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, 

fica desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte 

credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse 

caso, o valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. VI – 

Decorrido o prazo acima sem cumprimento, intime-se a parte exequente 

para requerer o que de direito, sob pena de extinção.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE LIMA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000017-86.2018.8.11.0040 REQUERENTE: JULIANA DE LIMA OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO I - Em que pese a argumentação 

da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, pois eventuais cobranças 

indevidas poderão ser revertidas ao final. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, a medida de urgência não merece 

acolhimento. II - Como é sabido, o Estado de Mato Grosso não adota 

política conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem comparecido em 

audiências de conciliação. Decorre que tal ato somente tem ocupado 

desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis da parte 

reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese (NCPC, 

art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso Especial nº 

1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, que afronta os 

princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso estabelece: A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa. III - Pelo exposto, decido/determino: 1) indefiro a 

medida liminar; 2) cancelo a audiência de conciliação aprazada no Evento 

n. 14189707; 3) intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para 

apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 4) oportunize-se 

manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do 

prazo de resposta; 5) conclusos ao final para análise.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO HONORATO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000026-48.2018.8.11.0040 REQUERENTE: APARECIDO HONORATO 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO I - Em que pese a 

argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão 

da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois eventuais 

cobranças indevidas poderão ser revertidas ao final. Nesse contexto, 

diante da ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da 

medida previstos no art. 300 do NCPC, a medida de urgência não merece 

acolhimento. II - Como é sabido, o Estado de Mato Grosso não adota 

política conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem comparecido em 

audiências de conciliação. Decorre que tal ato somente tem ocupado 

desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis da parte 

reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese (NCPC, 

art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso Especial nº 

1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, que afronta os 

princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso estabelece: A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa. III - Pelo exposto, decido/determino: 1) indefiro a 

medida liminar; 2) cancelo a audiência de conciliação aprazada no Evento 

n. 14189707; 3) intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para 

apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 4) oportunize-se 

manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do 

prazo de resposta; 5) conclusos ao final para análise.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005474-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1005474-36.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARIA EUNICE DOS SANTOS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT I - É certo que os demandados 

estão obrigados a proporcionar assistência à saúde da reclamante, nos 

termos da previsão dos arts. 196 e seguintes da Constituição Federal, 
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assim como no detalhamento da Lei n.º 8.080/90, ordenamento que é 

expresso ao atribuir responsabilidade solidária dos entes federativos na 

promoção da saúde do cidadão brasileiro. Não obstante, no que diz com o 

pedido de antecipação da tutela, para fins e efeitos de deferimento é 

indispensável a presença de pelo menos dois requisitos basilares, ou seja, 

a verossimilhança do direito invocado e o fundado receio de dano 

irreparável. Nessa senda, verifico que o requisito do fundado receio de 

dano irreparável não foi preenchido, pelo que, a antecipação dos efeitos 

da tutela não merece ser deferida. Com efeito, no caso em crivo, 

depreende-se dos documentos acostados ao processo que a parte 

reclamante necessita realizar vários exames e outros procedimento 

médicos, não havendo qualquer observação de que existe urgência no 

procedimento, tampouco que a demora no provimento possa trazer agravo 

à saúde da reclamante ou risco de morte. Ademais, solicitado parecer 

junto ao Núcleo de Apoio Técnico - NAT, em seu pronunciamento (Id. 

11287915), atestou que os procedimentos requeridos pela reclamante já 

foram realizados, informação ratificada pelo demandado Município de 

Sorriso (Id. 11244062), bem como que os procedimentos são todos de 

caráter eletivo, corroborando a ausência de urgência ou emergência. 

Sendo assim, tal procedimento, diante dos inúmeros casos trazidos ao 

Judiciário, não pode ser considerado urgente, de maneira que não restou 

demonstrado satisfatoriamente o “periculum in mora”. Nesse contexto, 

diante da ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da 

medida previstos no art. 300 do NCPC, não é o caso de deferimento da 

tutela de urgência pretendida. II - Como é sabido, os demandados não 

adotam política conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem o Estado 

de Mato Grosso comparecido em audiências de conciliação, diante do que 

tal ato somente tem ocupado desnecessariamente a pauta e gerado 

deslocamentos inúteis da parte reclamante, pois não há falar nos efeitos 

da revelia na hipótese (NCPC, art. 345, II). Confira-se também entendimento 

consolidado do Superior Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no 

Recurso Especial nº 1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, 

Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa 

realidade, que afronta os princípios da celeridade e da eficiência, o 

Enunciado n. 1 da Fazenda Pública de Mato Grosso estabelece: A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. Pelo exposto, 

decido/determino: 1) INDEFIRO a medida liminar; 2) cancelo a audiência de 

conciliação designada; 3) intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) 

reclamada(s) para apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 4) 

oportunize-se manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias, após 

o decurso do prazo de resposta; 5) conclusos ao final para análise. 

Preliminarmente ao cumprimento do item "3" acima, considerando a notícia 

que todos os procedimentos vindicados já foram realizados, intime-se a 

reclamante para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do 

interesse no prosseguimento do feito. Aportada manifestação no sentido 

de desinteresse no prosseguimento, retornem os autos conclusos. 

Decorrido o prazo sem manifestação ou com no sentido de interesse no 

prosseguimento, cumpra-se integralmente o item "3" e seguintes acima.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006391-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MATEUS POOTZ HAHNEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT23166/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1006391-55.2017.8.11.0040 REQUERENTE: VITOR MATEUS POOTZ 

HAHNEL REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT, GOVERNO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO É certo que o demandado está obrigado a 

proporcionar assistência à saúde da parte reclamante, nos termos da 

previsão dos arts. 196 e seguintes da Constituição Federal, assim como 

no detalhamento da Lei n.º 8.080/90, ordenamento que é expresso ao 

atribuir responsabilidade solidária dos entes federativos na promoção da 

saúde do cidadão brasileiro. Não obstante, no que diz com o pedido da 

tutela de urgência, para fins e efeitos de deferimento é indispensável a 

presença da evidência da probabilidade do direito conjugado com pelo 

menos um dos requisitos basilares, ou seja, perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Nessa senda, verifico que o requisito perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo não foram preenchidos, pelo 

que, a tutela de urgência não merece ser deferida. Com efeito, no caso em 

crivo, depreende-se dos documentos acostados ao processo que a parte 

reclamante necessita de cirurgia no joelho esquerdo para tratar do 

rompimento de ligamento, no entanto, não há observação de que existe 

urgência no procedimento, tampouco que a demora no provimento possa 

trazer agravo à saúde do reclamante ou risco de morte. Ademais, 

solicitado parecer junto ao Núcleo de Apoio Técnico - NAT, em seu 

pronunciamento (ID 11287984), expôs que o atestado médico e o laudo de 

ressonância magnética estão desatualizados, impossibilitando auferir o 

atual quadro clínico do paciente. Nesse contexto, diante da ausência dos 

pressupostos autorizadores para a concessão da medida, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Por fim, como é sabido os demandados 

não adotam política conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem 

comparecido em audiências de conciliação. Decorre que tal ato somente 

tem ocupado desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis 

da parte reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese 

(NCPC, art. 345, II. Confira-se também entendimento consolidado do 

Superior Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso 

Especial nº 1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. 

Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, 

que afronta os princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 

da Fazenda Pública de Mato Grosso estabelece: A critério do juiz, poderá 

ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentar defesa. Pelo exposto, cancelo a audiência de 

conciliação designada no Evento n. 14042843 e determino o cumprimento 

do seguinte trâmite processual: 1) cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) 

para apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 2) oportunize-se 

manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias; 3) conclusos para 

análise.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000057-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL CARDOSO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000057-68.2018.8.11.0040 REQUERENTE: JOAO GABRIEL CARDOSO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: CLARO TV Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, 

III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GOMES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000070-67.2018.8.11.0040 REQUERENTE: VANESSA GOMES LIMA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, 
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III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA ANDRADE TONUSCI CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO)

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000072-37.2018.8.11.0040 REQUERENTE: REGINA ANDRADE TONUSCI 

CARVALHO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I - No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que 

se sustenta em alegação de inexistência de débito, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a parte 

requerente como provar fato negativo. A par disso, se procedentes suas 

alegações, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios 

prejuízos, decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica, 

este já considerado bem de caráter essencial à vida humana. Por outro 

lado, tem-se que a parte demandada poderá, com singeleza abissal, 

demonstrar eventual inverdade posta na inicial, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de verossimilhança e 

urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, para efeito de 

determinar à parte reclamada a imediata suspensão da cobrança do débito 

impugnado, providenciando, em 05 (cinco) dias úteis, a suspensão da 

inscrição noticiada no ID 11320727, até o julgamento final da ação, 

estando consequentemente vedada a interrupção no fornecimento do 

serviço, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por 

dia de descumprimento (NCPC, art. 297). III - Tendo em vista a 

verossimilhança apontada e a condição de hipossuficiência da parte 

reclamante, bem como a facilidade de a parte requerida comprovar a 

justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, 

com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000086-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISIS CAROLINE REIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000086-21.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ISIS CAROLINE REIS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Ausente assinatura no 

instrumento de procuração que comprove a regular representação da 

reclamante pelo Advogado Dr. Marcos Wanderley de Lima, intime-se o D. 

Patrono via DJE, para que, em 15 (quinze) dias, regularize a 

representação processual, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(art. 485, I, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

voltem os autos imediatamente conclusos.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005975-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA BORTOLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1005975-87.2017.8.11.0040 REQUERENTE: SILVANA BORTOLON 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - No que tange à tutela de urgência pretendida, verifico que se sustenta 

em alegação de inexistência de débito em relação jurídica, o que 

recomenda flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não 

teria a parte reclamante como provar fato negativo. A par disso, se 

procedentes as alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional 

lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da indevida restrição ao 

crédito. Em arremate, a medida se apresenta plenamente reversível, na 

medida em que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, 

demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer 

imediatamente a cobrança impugnada, sem prejuízo das sanções cabíveis 

na hipótese. II - Diante desse contexto de verossimilhança e urgência, em 

que satisfeitos os requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar que a parte 

reclamada providencie, em 05 (cinco) dias úteis, a suspensão da inscrição 

impugnada, até o julgamento final da ação, sob pena de multa no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de registro indevido (NCPC, art. 297). 

III - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000078-44.2018.8.11.0040 REQUERENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: CLARO S.A. Forte no art. 320 do 

NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração 

de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; Certidões 

expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto 

à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYMYSON SOUSA AIRIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000126-03.2018.8.11.0040 REQUERENTE: GLEYMYSON SOUSA AIRIS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a 

parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial 
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com os seguintes documentos: Comprovante de endereço em seu nome, 

ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante 

apresentado; Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYMYSON SOUSA AIRIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000127-85.2018.8.11.0040 REQUERENTE: GLEYMYSON SOUSA AIRIS 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Forte no art. 

320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: Comprovante de endereço em seu nome, ou 

com declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante 

apresentado; Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSON DOUGLAS MORAES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000130-40.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ANDRESSON DOUGLAS 

MORAES MARTINS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Forte no art. 320 

do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os 

seguintes documentos: Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002266-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FERREIRA BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1002266-44.2017.8.11.0040 REQUERENTE: WILSON FERREIRA BUENO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Em que pesem as alegações do reclamante, verifico que já ocorrida a 

citação e aportada aos autos a contestação, razão pela qual indefiro o 

pedido constante no Id. 11331825. Intime-se o reclamante para 

manifestação acerca do interesse no prosseguimento do feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO SOLISMAR CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000135-62.2018.8.11.0040 REQUERENTE: VALDEVINO SOLISMAR 

CARVALHO REQUERIDO: J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI, BANCO 

SAFRA S-A Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, 

intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: Comprovante de 

endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular 

do comprovante apresentado; Certidões expedidas fisicamente – “balcão” 

- pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos 

em seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 

321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000137-32.2018.8.11.0040 REQUERENTE: MARLY DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 

4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSON DOUGLAS MORAES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000132-10.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ANDRESSON DOUGLAS 

MORAES MARTINS REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 

4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 
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indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004742-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIOBALDO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1004742-55.2017.8.11.0040 REQUERENTE: GIOBALDO DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA I - Em que pese a 

argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão 

da medida antecipatória da tutela, vez que os documentos que instruem a 

inicial não são capazes de estabelecer a verossimilhança do alegado. 

Além disso, conforme preceitua o art. 257, §7º, do CTB, incumbe à própria 

parte reclamante apresentar o infrator junto ao órgão autuador. Além 

disso, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e 

veracidade, não afastadas na hipótese. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, não é o caso de deferimento da tutela de 

urgência pretendida. II - Por fim, como é sabido, os demandados não 

adotam política conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem 

comparecido em audiências de conciliação. Decorre que tal ato somente 

tem ocupado desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis 

da parte reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese 

(NCPC, art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do 

Superior Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso 

Especial nº 1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. 

Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, 

que afronta os princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 

da Fazenda Pública de Mato Grosso estabelece: A critério do juiz, poderá 

ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentar defesa. III - Pelo exposto, decido/determino: 1) 

indefiro a medida liminar; 2) Cancelo a audiência de conciliação designada 

neste feito; 3) intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para 

apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 4) oportunize-se 

manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do 

prazo de resposta; 5) conclusos ao final para análise.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005582-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CUSTODIA FABIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1005582-65.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LILIAN CUSTODIA FABIANO 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS 

DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO Forte no art. 320 do 

NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005631-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA ALVES MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ZANFRILLI MOREIRA OAB - MT20651/O (ADVOGADO)

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1005631-09.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ANGELITA ALVES MOURA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, BANCO BRADESCO S.A. Forte no art. 320 do 

NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Certidão expedida fisicamente – “balcão” - pelo SCPC, 

quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará 

o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005639-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLER GOULART DA SILVA OAB - GO42210 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1005639-83.2017.8.11.0040 REQUERENTE: DAVID MOREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE Tendo em 

vista que a petição inicial está endereçada ao Juizado Especial Cível e 

Criminal da Comarca de Quirinópolis/GO, intime-se o reclamante para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do interesse no 

prosseguimento do feito neste juízo. Após, renove-se a conclusão para 

análise da medida liminar.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005766-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT0009744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1005766-21.2017.8.11.0040 REQUERENTE: RITA DE CASSIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, 

III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005435-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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OZANA VAITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1005435-39.2017.8.11.0040 REQUERENTE: OZANA VAITES REQUERIDO: 

UNIC SORRISO LTDA I - No que tange à medida cautelar pretendida, 

verifico que se sustenta em alegação de cobrança indevida em relação 

jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

cobrança indevida. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente a cobrança, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. II - Diante desse contexto de verossimilhança e 

urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar à parte reclamada a imediata suspensão da cobrança 

impugnada, devendo a parte reclamada providenciar a imediata exclusão 

do nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em razão do 

débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada se 

abstenha de proceder novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome da 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo em vista a 

verossimilhança acima apontada, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINE PACHECO TURATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN CRISTINA BARBOSA MARTINS NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000167-67.2018.8.11.0040 REQUERENTE: PAULINE PACHECO TURATTI 

REQUERIDO: LILIAN CRISTINA BARBOSA MARTINS NOGUEIRA I - Em que 

pese a argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de 

concessão da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado 

qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além 

disso, o período de “backup” constante no contrato (ID 11403316), já se 

encontrava extrapolado desde o ingresso da ação. Nesse contexto, diante 

da ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da 

medida previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

PRETENDIDA. II - Tendo em vista a condição de hipossuficiência da parte 

reclamante, bem como a facilidade da reclamada comprovar a justeza do 

impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, 

VIII, do CDC. III - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010890-36.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INES MARLENE OST DRESSLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA JULIA BOFF NEUMANN OAB - MT0011894A-O (ADVOGADO)

Nadja Laura Pleutim de Deus OAB - MT0010382A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010890-36.2012.8.11.0040 (O) Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Pretende a exequente 

INES MARLENE DRESSLER o cumprimento da sentença condenatória 

prolatada por esse juízo em face da executada PASSAREDO 

TRANSPORTES AÉREOS S/A, para a realização de crédito no valor de 

R$5.170,52 (cinco mil e cento e setenta reais e cinquenta e dois 

centavos). Em manifestação juntada no Id. 10144127, a executada 

postulou a extinção do feito, sob a alegação de que tramita processo de 

recuperação judicial perante o juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de 

Ribeirão Preto/SP, sob o n. 0959104-15.2012.8.26.0506, com plano de 

recuperação judicial homologado (Id. 10144152). Nesse contexto, o 

enunciado 51 do FONAJE aduz que “os processos de conhecimento 

contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação 

judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do 

título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no 

momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI Encontro – 

Vitória/ES)”. No presente caso, a prestação jurisdicional deste Juizado 

Especial concluiu-se com o encerramento da fase de conhecimento (Id. 

914700), recaindo a competência para execução do título executivo 

judicial ao juízo da recuperação judicial, de modo a possibilitar que a parte 

exequente habilite seu crédito pela via adequada, conforme orientação 

jurisprudencial: EMBARGOS A EXECUÇÃO. EMPRESA EM FASE DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM JUÍZO 

UNIVERSAL QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DA LEI 11.101/05 E ENUNCIADO 

N.º 51 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE. 

Estando a parte em recuperação judicial, o Juízo que a deferiu torna-se 

indivisível, motivo pelo qual havendo o título executivo, deve ocorrer a 

habilitação do crédito no Juízo Universal. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005185301, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 30/06/2015). 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO JÁ CONSTITUÍDO. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. 

NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA PRÓRIA. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003756954, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Julgado em 12/12/2012). Ante o exposto, JULGO EXTINTA a 

execução nos termos do art. 485, IV, do NCPC, entregando-se à 

exequente, caso requerido, certidão do seu crédito, a fim de possibilitar 

eventual habilitação junto ao juízo da recuperação judicial. Sem honorários 

e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010730-69.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LEANDRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010730-69.2016.8.11.0040 REQUERENTE: MARIA APARECIDA LEANDRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios está 
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disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá para “I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001010-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA ORTIZ GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001010-66.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARISA ORTIZ GUIMARAES 

REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá para “I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAINESSA COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000880-76.2017.8.11.0040 REQUERENTE: RAINESSA COSTA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos embargos declaratórios 

está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim 

dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada 

pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá para “I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003192-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NADSON RODRIGUES AROUCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003192-25.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ANTONIO NADSON 

RODRIGUES AROUCHA REQUERIDO: VIVO S.A. O cabimento dos 

embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados 

Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos 

declaratórios se dá para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento III - corrigir erro material”. 

Destinam-se os embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da 

decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses 

acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado 

propriamente dito. É dizer, a existência de obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida é pressuposto inarredável para a alteração do julgado, 

pois os embargos de declaração, ao lado da existência de erros materiais, 

são exceções à regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, 

não se admitindo interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, 

oportuna a conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de 

Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis 

Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): 

Verifica-se a obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de 

forma clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu 

perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta 

teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002801-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA DO SOCORRO GARCIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002801-70.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ANDREZA DO SOCORRO 

GARCIA DA CRUZ REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. O cabimento 

dos embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos 

Juizados Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de 

declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código 

de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo 

com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o cabimento dos 

embargos declaratórios se dá para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento III - corrigir erro material”. 

Destinam-se os embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da 

decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses 

acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado 

propriamente dito. É dizer, a existência de obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida é pressuposto inarredável para a alteração do julgado, 

pois os embargos de declaração, ao lado da existência de erros materiais, 

são exceções à regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, 

não se admitindo interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, 

oportuna a conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de 

Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis 

Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): 

Verifica-se a obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de 

forma clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu 

perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta 

teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001790-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001790-06.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ANTONIO DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A O cabimento dos embargos declaratórios 

está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim 

dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada 

pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se dá para “I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 
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LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002566-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DIAS BAPTISTA OAB - SP381119-O (ADVOGADO)

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI OAB - SP0328819A 

(ADVOGADO)

VICTOR SANCHES GURGEL OAB - SP338813 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002566-40.2016.8.11.0040 REQUERENTE: JAIR DE OLIVEIRA CAMPOS 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se 

dá para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010991-39.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILCIONE DE FREITAS LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DYOGO COSTA MARQUES OAB - MT0011084A (ADVOGADO)

DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH OAB - MT10823/O (ADVOGADO)

NILSON JACOB FERREIRA OAB - MT0009845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA LAGEMANN OAB - MT0015737A (ADVOGADO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010991-39.2013.8.11.0040 REQUERENTE: ILCIONE DE FREITAS LEAL 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se 

dá para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 
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OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001501-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA FERNANDA PEZARICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA FERNANDA PEZARICO OAB - SP372333 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001501-73.2017.8.11.0040 REQUERENTE: PAULA FERNANDA PEZARICO 

REQUERIDO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38, da Lei n.º 9.099/95. 

FUNDAMENTAÇÃO Alega a parte reclamante PAULA FERNANDA 

PEZARICO ter adquirido passagens aéreas da reclamada PASSAREDO 

TRANSPORTES AÉREOS S/A, com origem de Sinop/MT e destino 

Brasília/DF, no dia 30 de janeiro de 2017, para 3 (três) sobrinhos seus, 

menores de idade. Relata que, no momento do embarque, os funcionários 

da requerida não aceitaram as autorizações judiciais de viagem, sob a 

alegação de que a autorização era para o dia 31 de janeiro e não para o 

dia 30 de janeiro (data das passagens), impedindo o embarque dos 

menores. Afirma que entrou em contato com a requerida para remarcação 

das passagens, sem sucesso, sendo informada na manhã do dia 31 de 

janeiro de 2017 que a empresa não faria nenhuma restituição de valores, 

de modo que teve que comprar novas passagens pelo valor de 

R$1.413,06. Afirma que não teve culpa pelo erro ocorrido, pois o mesmo 

foi um erro de digitação ocorrido no Fórum de Buritis/MG que não colocou 

a data correta da viagem. Requer a condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais em valor a ser fixado por esse juízo e danos 

materiais no valor de R$1.413,06. A companhia aérea contesta afirmando 

inexistir ato ilícito praticado. Afirma que o embarque não ocorreu pois não 

é possível o descumprimento de ordem judicial, e como a sentença previa 

que a viagem era para o dia 31/01/2017 não poderia embarca-los no dia 

30/01/2017. Diz inexistirem danos morais e materiais a serem indenizados. 

Quanto ao mérito, verifico ser incontroverso que o embarque não ocorreu 

por não coincidir a data que constava na sentença de autorização de 

viagem dos menores com a data da viagem. Tal erro, não pode ser 

imputado a requerida, pois a mesma apenas cumpriu a legislação em 

apreço e respeitou a ordem judicial em questão. No e-mail juntado pela 

requerente após a audiência, datado de 31/01/2017 pela parte da manhã, 

foi informado por Cledson, supervisor de atendimento da requerida, que “a 

reemissão de bilhetes poderia ser efetuada, mediante as regras tarifárias, 

pagando multas e diferenças”, sendo que após tal conversa nada mais foi 

dito acerca da remarcação ou reembolso, tendo a autora optado por 

comprar outras passagens. Vale ressaltar, que embora não tenha 

chegado aos autos o valor que seria cobrado pela remarcação das 

passagens, tenho que faz jus a requerida à cobrança de taxas e multas, 

em patamar não abusivo, com relação à passagem comprada para o dia 

30/01/2017, visto que não pode ser imputado à mesma o erro que fez com 

que os passageiros não embarcassem. Entretanto, como o pedido de 

reparação de danos materiais refere-se ao valor pago pelas passagens 

do dia 31/01/2017, tenho que improcede o pedido, pois houve fruição dos 

serviços, tendo as crianças embarcado e chegado ao seu destino. Do 

mesmo modo, entendo não haver dano moral indenizável, pois a conduta 

da empresa em negar o embarque foi correta, e pautada em cumprimento 

a uma ordem judicial e ao ordenamento jurídico. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido. Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de dezembro 

de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003662-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES MARSON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003662-56.2017.8.11.0040 AUTOR: FABIANO ALVES MARSON RÉU: 

AZUL LINHAS AEREAS Relatório dispensado nos termos do artigo 38, da 

Lei n.º 9.099/95. Alega o reclamante FABIANO ALVES MARSON ter 

adquirido passagens aéreas da reclamada AZUL LINHAS AÉREAS 

BRASILEIRAS S/A, com previsão de embarque às 07h40min do dia 11 de 

julho de 2017 em Sorriso/MT, e desembarque às 08h50min em Cuiabá/MT . 

Afirma que ao chegar para embarcar foi informado que seu voo havia sido 

cancelado, e que dirigiu-se até um atendente informando que tinha uma 

reunião para o dia 11 na capital, de modo que não poderia se atrasar. 

Afirma que a informação foi de que o voo foi cancelado por manutenção 

da aeronave e que foi realocado em um voo da cia aérea que partiu de 

Sinop as 12:00 horas, de modo que deslocou-se 80 km até o Município 

vizinho, tendo chegado em Cuiabá as 13 horas, com quase 5 horas de 

atraso. Relata que ao chegar em Cuiabá foi pedir informações sobre o voo 

da volta, que seria no mesmo dia as 22 horas, sendo informado que o 

mesmo aconteceria de forma normal. Relata que entretanto ao chegar no 

aeroporto para retornar, por volta das 21 horas, foi informado do 

cancelamento do voo, sendo realocado em um voo que sairia no dia 12 de 

julho de 2017 as 6 horas com destino a Sorriso. Aduz ter sido acomodado 

em um hotel em Cuiabá, longe do aeroporto, conseguindo descansar 

somente a meia noite e tendo que acordar as 03:50 para pegar o voo de 

volta e chegar em sua empresa para mais um dia corrido de trabalho e 

reuniões. Requer seja a requerida condenada ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais). A 

companhia aérea contesta alegando inexistirem atos ilícitos e pugna pela 

improcedência da demanda. Diz que em nenhum momento o autor 

comprovou qualquer dano ocasionado em virtude do atraso do voo. 

Argumento que o atraso se deu em virtude de força maior e que prestou 

assistência ao autor da melhor forma possível, tendo sido ofertado, no voo 

de volta, alimentação e hospedagem. Relata que todas suas ações visam 

sempre a segurança dos passageiros, e que sempre que existem 

situações de risco as empresas são orientadas pela ANAC a não iniciarem 

ou concluírem a viagem. Pugna pela improcedência da demanda. O art. 14 

do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 
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consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso 

pela adoção de novas técnicas. § 3º O fornecedor de serviços só não 

será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) 

Como houve o cancelamento tanto do voo de ida quanto do voo de 

retorno, analisarei as peculiaridades de cada um em separad0, para 

melhor organização da sentença. A reclamada admitiu na contestação que 

realmente efetuou o cancelamento do voo de ida, no dia 11 de julho de 

2017, por motivo de manutenção não programada na aeronave, entretanto, 

ofertou ao autor meio de deslocamento alternativo, sendo o mesmo 

reacomodado em voo que partiu da cidade vizinha Sinop/MT, chegando ao 

destino às 13 horas, ou seja, 04 horas e 10 minutos após o horário 

previsto. Assim, em que pese a necessidade de manutenção da aeronave 

não poder ser considerada fator imprevisível, tenho que a companhia 

tentou minorar o danos, ofertando outras possibilidades aos passageiros 

do voo cancelado. Vale ressaltar que na cidade de Sorriso opera uma 

única companhia, com um único horário diário de chegada e partida, sendo 

que como não haveria a possibilidade de acomodar o autor em outro voo 

para o mesmo dia neste município, o mesmo foi levado até Sinop, a fim de 

pegar um voo naquela cidade e chegar até a Capital no menor tempo 

possível. No que se refere ao voo de retorno, apesar do cancelamento, o 

autor foi acomodado em hotel e lhe foi ofertado também voucher de 

alimentação, conforme comprovado pela requerida nos autos. Desse 

modo, no que se refere aos danos morais, entendo inocorrentes os 

mesmos no caso em apreço, pois em que pese o cancelamento do voo, a 

empresa ofereceu assistência ao passageiro: Art. 21. O transportador 

deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução 

do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do 

passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro 

horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de 

voo ou interrupção do serviço; Houve, sim, descumprimento contratual por 

parte da reclamada, o que, via de regra, não acarreta ofensa aos direitos 

da personalidade, levando-se em conta que a companhia tentou minorar 

os danos, ofertando ao passageiro assistência adequada. Para o 

reconhecimento de danos morais, o reclamante deveria ter comprovado 

fato excepcional decorrente do descumprimento, o que não ocorreu. 

Pequenas contrariedades da vida aeroportuária, dissabores e 

aborrecimentos não podem ser tidos como causa de indenização 

econômica, sob pena de se levar à banalização do instituto com a 

constante reparação de pequenos desentendimentos cotidianos. Nesse 

sentido é a jurisprudência do TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE 

AÉREO – ATRASO VOO –MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - 

SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA – DANO MORAL 

INEXISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. 1- 

observa-se que o atraso do voo por pouco mais de 4 horas não tem o 

condão de gerar a indenização pleiteada. A rigor, houve mero 

descumprimento contratual por parte da demandada, o que, via de regra, 

não acarreta ofensa aos direitos da personalidade. Para que fossem 

reconhecidos danos morais, ao autor cumpria demonstrar alguma situação 

excepcional decorrente do descumprimento, o que não logrou fazer. (Ap 

91149/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015) A verificação do 

dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de 

sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja 

indenização por dano imaterial. O importante é que o ato ilícito seja capaz 

de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de 

maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado que o 

mero inadimplemento contratual – que é um ato ilícito – não se revela, por 

si só, bastante para gerar dano moral. Ante o exposto, opino por julgar 

improcedente a ação. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga. 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003075-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA MIRANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1003075-34.2017.8.11.0040 (O) I – Tendo em vista o 

depósito acostado aos autos (Id. 11154950), bem como a concordância da 

parte reclamante (Id. 11195880), dou por cumprida a obrigação a cargo da 

reclamada. II – Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor 

depositado, observando-se os dados indicados no Id. 111195880. III - 

Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV – Isento 

de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com 

o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 19 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-55.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PEREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

CLAUDIA INES SONEGO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

PULLMANTUR CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO GOMES MARIO JUNIOR OAB - SP0358408A 

(ADVOGADO)

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

RAFAEL VIEIRA RIBEIRO OAB - SP358973 (ADVOGADO)

MARILIA MICKEL MIYAMOTO OAB - SP0271431S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010093-55.2015.8.11.0040 (O) I – Tendo em vista o 

depósito acostado aos autos (Id. 9470948), bem como a concordância da 

parte reclamante (Id. 11220460), dou por cumprida a obrigação a cargo da 

reclamada. II – Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor 

depositado, observando-se os dados indicados no Id. 11220460. III - Julgo 

extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV – Isento de 

custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 19 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003124-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LINS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003124-75.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LUCIANA LINS LIMA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débitos em que relata a parte autora que possuía uma linha móvel número 

(66)99953-3676(66)99953-3676 cadastrada no plano 2GB com franquia 

de internet, minutos locais e DDD e SMS livres no valor mensal de R$48,78. 

Afirma que a fatura com vencimento em 26/03/2017 veio no valor de 

R$304,06, de modo que procurou o PROCON, onde foi informada que o 

valor referia-se a uma ligação de 38 minutos e 12 segundos no valor de 

R$129,99 bem como serviços de terceiros. Afirma que o plano contratado 

tem ROAMING ilimitada e SMS incluso, de modo que discorda da cobrança. 
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Relata que após aceitou a migração para um plano no valor de R$42,82 e 

que foi informada que a fatura com vencimento em 26/03/2017 seria 

cancelada. Relata que a fatura com vencimento em 26/04/2017 foi 

encaminhada no valor de R$102,10, em desconformidade com o 

prometido. Em contato com a requerida foi informado que o valor é devido 

e que deveria efetuar o pagamento para evitar a suspensão dos serviços. 

Efetuou o pagamento da fatura para não ter o serviço bloqueado. Refere 

que a fatura com vencimento em maio veio no valor de R$42,82, em 

desacordo com o contratado. Requer a repetição em dobro dos valores 

pagos indevidamente, a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais e o envio das próximas faturas no valor de 

R$42,82. Foi deferida a inversão do ônus probatório e indeferida a tutela 

de urgência. A requerida contesta afirmando que consta apenas um débito 

em aberto da requerida, no valor de R$66,42 referente ao mês 08/2017. 

Afirma que sempre que se excede o pacote, o consumidor paga os 

valores excedentes. Diz inexistir dano moral indenizável e que todo 

serviço foi cobrado e prestado de acordo com o contratado. Importante 

frisar que trata-se de relação de consumo, pois os sujeitos da relação são 

o fornecedor de serviços e o consumidor (artigo 3o do CDC), de modo que 

inverteu-se o ônus da prova. Em primeiro lugar, vislumbro que ao contrário 

do que afirmou a requerida, o valor do plano controle contratado foi de 

R$60,95 mensais, conforme consta no documento juntado pela mesma 

com a inicial (fls. 31). Assim, tal valor será tomado como base para as 

cobranças mensais do pacote VIVO CONTROLE 1.5GB. Conforme 

afirmado em contestação, consta em aberto apenas a fatura do mês de 

agosto de 2017, no valor de R$66,42, assim, há perda de objeto com 

relação aos pedidos de declaração de inexistência de débitos. Do mesmo 

modo, no que tange ao pedido de restituição dos valores pagos 

indevidamente, este não merece acolhimento, visto que não especificado 

nos autos qual seria tal valor, e, como cediço, em sede de Juizado 

Especial, não cabe pedido ilíquido, conforme entendimento da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso: RECURSOS CÍVEIS 

INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS - EMPRESA OPERADORA DE TELEFONIA - COBRANÇA DE 

SERVIÇO NÃO CONTRATADO E DESÍDIA NA ALTERAÇÃO DE PLANO DE 

ASSINATURA BÁSICA SOLICITADA PELO CONSUMIDOR - PAGAMENTO A 

MAIOR - RESTITUIÇÃO APENAS DO VALOR QUE FOI DEVIDAMENTE 

IDENTIFICADO PELOS RECLAMANTES EM VIRTUDE DA PROIBIÇÃO DE 

CONDENAÇÃO DE QUANTIA ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO - 

TRANSTORNOS E INSATISFAÇÃO QUE EXTRAPOLAM OS MEROS 

DISSABORES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO 

INTERPOSTO PELOS RECLAMANTES PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO DA EMPRESA DE TELEFONIA DESPROVIDO. A responsabilidade 

civil do fornecedor é objetiva, pois que a sua condição de prestadora de 

serviços lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço 

prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e 

boa-fé objetiva para com o consumidor. Desídia da operadora que cobrou 

por serviço não convencionado e não realizou a alteração do plano de 

assinatura básica solicitada pelos autores. Ausência de elementos hábeis 

de desconstituir, ante a inversão do ônus da prova, o alegado e os 

documentos colacionados pelos autores. À luz do que estatui o § único do 

art. 38 da Lei n. 9099/95, não é possível proferir sentença determinando o 

pagamento, em dobro, da quantia referente à diferença do plano cobrado 

e o plano solicitado, se o pedido não vem acompanhado dos cálculos 

matemáticos para esclarecer o exato quantum pleiteado. Configuração do 

dano moral decorrente da má prestação dos serviços, bem como dos 

transtornos, frustração e insatisfação do cliente, não necessitando da 

prova, em razão do seu caráter in re ipsa. Fixação de valor razoável, em 

consonância com os parâmetros traçados pela jurisprudência e pela 

doutrina. (RI 4821/2010, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA 

RECURSAL, Julgado em 11/02/2011, Publicado no DJE 11/03/2011). No que 

se refere aos danos morais entendo que a simples cobrança indevida, não 

dá ensejo à sua ocorrência, na atual esteira da jurisprudência: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO NÃO 

CONTRATADO. "COMODIDADE PACOTE DE SERVIÇOS INTELIGENTES 2". 

COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES. DANOS 

MORAIS NÃO OCORRENTES. Na presente ação restou constatado que o 

serviço não foi solicitado pela parte autora, portanto, indevida é a sua 

cobrança. Entretanto, observa-se que a demandante não juntou aos autos 

os comprovantes de pagamentos das faturas em que o serviço não 

contratado é cobrado, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no artigo 

333, I, do CPC. Pois, para fins de devolução de valores cobrados 

indevidamente é necessário que o consumidor comprove o seus 

respectivos desembolsos. Contudo, diante da impossibilidade de 

afastamento da restituição em dobro dos valores cobrados pelo serviço 

não solicitado (fls. 11/15), sob pena de "reformatio in pejus", não se 

mostra possível a reforma da decisão, neste aspecto. Sendo assim, o 

valor a ser devolvido pela ré ao autor perfaz R$198,30, já calculado em 

dobro, conforme determinado em sentença. Quanto aos danos morais, 

tenho-os como não configurados, pois não verifico nos autos a ocorrência 

de ofensa por parte da ré aos atributos personalíssimos do demandante, 

nem mesmo algum tipo de humilhação ou constrangimento a ensejar a 

pretendida indenização por danos morais. Embora, não se negue 

emanarem aborrecimentos em decorrência de cobranças indevidas, o 

autor não aponta terem decorrido maiores conseqüências, que não o mero 

dissabor da vida cotidiana, tratando-se a situação vivenciada pelo 

demandante de inconvenientes normais e inerentes à espécie, os quais 

não passíveis de indenização por dano à esfera pessoal. Sentença que 

merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, 

consoante o disposto no art. 46 da Lei 9099/95. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004735759, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 08/05/2014). (grifo 

meu). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO DE 

PLANO MENSAL SEM A ANUENCIA DO AUTOR. AÇÃO DECLARATORIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS. COBRANÇAS DEVIDAS. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. (...) Quanto ao pedido de danos morais, o autor 

alega genericamente em recurso ter sofrido tal dano, o qual não vislumbro 

no presente caso. Com relação a alegada inscrição negativa o 

demandante não juntou aos autos documentos que comprovassem tal 

fato. Ademais, ante a inadimplência do consumidor eventual negativação 

seria devida, tratando-se de um exercício de direito da operadora. Assim, 

tem-se que a circunstância não enseja a possibilidade de caracterização 

do dano moral, na medida em que se trata de mero descumprimento 

contratual. Além disso, não verifico nos autos a ocorrência de ofensa por 

parte da ré aos atributos personalíssimos da demandante, nem mesmo 

algum tipo de humilhação ou constrangimento a ensejar a pretendida 

indenização por danos morais. No caso, tem-se que a situação vivenciada 

pela requerente não ultrapassa de mero dissabor da vida cotidiana, o qual 

não é passível de indenização. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004761961, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 08/05/2014) (grifo meu). O fato 

em liça constitui mero dissabor e não acarreta abalo psicológico a ensejar 

dano moral. Trata-se de uma situação desagradável, mas não passa 

disso, não foge da normalidade, do corriqueiro, tendo a situação retornado 

ao status quo ante com a procedência do pedido de repetição em dobro do 

indébito. Por consequente, na esteira dos precedentes acima citados, o 

mero descumprimento contratual não enseja a reparação por dano moral, 

já que inocorrente qualquer afronta a direito de personalidade. Nesse 

sentido é o magistério de Sergio Cavalieri Filho (Programa de 

Responsabilidade Civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 83-84): “Dissemos 

linhas atrás que dano moral, à luz da Constituição vigente, nada mais é do 

que agressão à dignidade da pessoa humana. Que conseqüências podem 

ser extraídas daí? A primeira diz respeito à própria configuração do dano 

moral. Se dano moral é agressão à dignidade humana, não basta para 

configurá-lo qualquer contrariedade. Nessa linha de princípio, só deve ser 

reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são 

conseqüência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma 

agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser 

considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à 

dignidade de alguém. Assim, a hipótese dos autos por si só não acarreta 

dano moral. Para que este seja configurado é necessária a prova da 
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existência de grave incômodo que fuja da normalidade e cause abalo 

psicológico. Entretanto, analisando-se o caso concreto, não se vislumbra 

tal situação. A requerente não trouxe aos autos nenhuma prova no 

sentido de ter sofrido grave constrangimento em virtude das cobranças 

indevidas. DISPOSITIVO Face ao exposto opino pela IMPROCEDÊNCIA da 

presente ação. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 

55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 17 de dezembro de 2017. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito. Call Send SMS Add to 

Skype You'll need Skype CreditFree via Skype

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000967-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(ADVOGADO)

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000967-32.2017.8.11.0040 REQUERENTE: DIRCEU ALVES DA COSTA 

REQUERIDO: LIBERTY SEGUROS S/A, FORD MOTOR COMPANY BRASIL 

LTDA Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de “ação de indenização por danos morais e outras avenças” em 

que sustenta o autor, DIRCEU ALVES DA COSTA, que celebrou com a 

requerida Liberty contrato de seguro do automóvel Ford KA, Modelo 15/15, 

placa PVO9250. Afirma que em 26/11/2016 envolveu em um acidente de 

trânsito, tendo comunicado o sinistro imediatamente à Seguradora. Já no 

dia 27/11/2016 o veículo foi encaminhado à oficina, com os reparos 

autorizados pela seguradora. Relata que passados mais de 3 meses o 

veículo ainda não havia sido reparado e entregue ao autor. Aduz que em 

nenhum momento houve oferta de veículo alternativo ao mesmo. Refere 

que utiliza o veículo para o trabalho, sendo que a empresa para a qual 

labora paga para que esse utilize seu próprio veículo para execução das 

tarefas. Argumenta que em virtude da demora suas atividades 

profissionais restaram prejudicadas, o que comprometeu sua 

remuneração mensal. Refere terem ocorrido também prejuízos de ordem 

pessoal, pois sua esposa estava gestante à época dos fatos e que o 

bebê nasceu durante a época que o mesmo estava sem o veículo, 

prejudicando o transporte para consultas médicas, exames, etc. 

Requereu, inicialmente a concessão de tutela de urgência a fim de 

determinar a entrega imediata do automóvel. No mérito, pugna pela 

procedência da ação para que sejam as requeridas condenadas ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 e 

danos materiais (lucros cessantes) no importe de R$1.105,03. Foi deferida 

a antecipação de tutela requerida bem como a inversão do ônus 

probatório. Após o deferimento da liminar e antes da citação/intimação das 

partes requeridas para cumprimento houve a devolução do veículo, na 

data de 08/03/2017 (fls. 66). A requerida, FORD MOTOR COMPANY 

BRASIL LTDA, apresentaram contestação, alegando sua ilegitimidade 

passiva por ter sido o veículo levado para reparo em oficina terceira, fora 

da rede autorizada Ford. Afirma que era tão somente responsável pela 

entrega da peça, após solicitação. Aduz que a peça foi disponibilizada em 

tempo hábil. Sustenta a inépcia da petição inicial. Afirma inexistirem 

documentos comprobatórios dos danos morais e lucros cessantes. Pugna 

pela improcedência da demanda. A requerida LIBERTY SEGUROS S/A diz 

inexistir dever de indenizar. Aduz que cumpriu integralmente com sua 

obrigação no contrato, autorizando o conserto do veículo. Afirma que os 

lucros cessantes não restaram comprovados. Em primeiro lugar, tenho 

que não há que se falar em inépcia da petição inicial, pois está a mesma 

devidamente clara e acompanhada dos documentos necessários e que 

estavam ao alcance do autor para o deslinde do feito. Do mesmo modo, 

tenho que não merece ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida pela requerida Ford. A justificativa apresentada ao autor pela 

demora no conserto foi a ausência de peça, e como refere a mesma na 

contestação ser a responsável pela entrega da peça, legítima a figurar no 

polo passivo da demanda. Ainda, já convém ressaltar que não houve 

prova por parte da mesma que não houve demora da sua parte na entrega 

da peça. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe as partes requeridas comprovar que a 

demora no conserto no veículo não ocorreu por fato a elas imputável, o 

que já adianto, não lograram êxito em provar. O autor faz prova que o 

veículo foi deixado na oficiada credenciada para conserto na data de 

27/11/2016 (fls.47) e conforme demonstra a primeira requerida, a 

devolução do mesmo, devidamente consertado, só ocorreu em 

08/03/2017, passados exatos 98 dias da entrada do veículo na oficina. A 

alegação inicial diz com falha na prestação do serviço, sob o fundamento 

de que houve demora injustificada na entrega do veículo levado a 

conserto. A tese de defesa das requeridas é no sentido de que a 

prolongação do lapso temporal não deu-se por sua culpa, mas nada 

provam acerca do que poderia ter ocasionado tal demora, se é que há 

justificativa para tanto. Na dicção do art. 14, do Código de Defesa do 

Consumidor, "o fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". 

Conforme art. 14, § 3º, do CDC, o fornecedor de serviços será exonerado 

do dever de indenizar somente quando conseguir comprovar que o defeito 

inexiste e/ou que houve fato de terceiro ou fato exclusivo da vítima, o que, 

antecipo, não ocorreu no caso sub judice. Como já dito, a relação havida 

entre as partes é claramente de consumo cabendo às requeridas 

demonstrar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do 

autor, no que não obtiveram êxito. Ademais, diante da solidariedade 

existente entre os fornecedores de produtos duráveis prevista no art. 18 

do CDC as requeridas possuem responsabilidade para responder acerca 

dos prejuízos causados pela demora no conserto do automóvel. Por fim, 

da oitiva da testemunha realizada durante instrução processual afirmou 

que o veículo objeto da lide era utilizado pela parte autora para a 

realização de suas atividades profissionais, sendo que a sua ausência 

por tempo demasiado gerou prejuízos e transtornos que ultrapassam a 

esfera do mero aborrecimento, além de prejuízos financeiros devidamente 

comprovados. O contrato juntado aos autos (fls. 39/40) demonstra que a 

empresa para a qual o autor labora paga um valor a título de aluguel para 

que o mesmo utilize seu veículo no trabalho. A testemunha Ronaldo 

também afirmou que com a falta do veículo para trabalhar, o autor deixou 

de receber valores referentes à produção e hora extra, que é de onde 

vem maior parte do salário. Ainda, ocorreram prejuízos de ordem pessoal, 

pois conforme demonstram documentos dos autos, a esposa do autor era 

gestante, tendo o filho do mesmo nascido durante o período que o veículo 

estava na oficina para conserto, o que inexoravelmente dificultou em 

demasia o já delicado período. Vale ressaltar, que em nenhum momento as 

requeridas tentaram minorar os danos, ofertando ao autor veículo para 

que pudesse utilizar enquanto o seu estava aguardando referida peça. 

Diante desse contexto, impõe-se a condenação das demandadas pelos 

danos morais e materiais ocasionados à parte autora. Quanto à pretensão 

de indenização de danos morais, tem-se que a situação vivenciada pela 

parte autora prescinde da efetiva prova do prejuízo, uma vez que as 

próprias circunstâncias do fato fazem surgir a presunção de sofrimento 

experimentado. Trata-se do chamado dano in re ipsa, que “deriva 

inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a 

ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma 

presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das 

regras da experiência comum”[1]. Causas análogas vêm sendo assim 

julgadas, consoante se depreende da seguinte jurisprudência: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEMORA 

EXCESSIVA NO CONSERTO DE AUTOMÓVEL SINISTRADO. 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO. CABIMENTO. As 

requeridas, empresas fabricante de veículos automotores e prestadora de 

serviços de manutenção, têm o dever de assegurar, em prazo razoável, a 

reposição de peças originais, nos termos do art. 21 e 32, do Código de 
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Defesa do Consumidor. Evidenciada a demora excessiva na realização do 

conserto do automóvel do autor, superior a dois meses, faz jus o 

consumidor ao ressarcimento das despesas com a locação de outro 

veículo, a partir do 31º dia subseqüente à autorização dos reparos pela 

seguradora. Reforma da sentença, no ponto. DANO MORAL. 

CONFIGURAÇÃO. Tendo o consumidor ficado privado do uso do bem 

durante longo período, resta caracterizado o dano moral e, por 

conseguinte, a obrigação de indenizar. Violação do princípio da confiança 

e ofensa às regras norteadoras das relações de consumo. Fatos que 

ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

FIXAÇÃO. Em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e 

jurisprudência pátrias para a fixação do montante indenizatório, atento às 

particularidades do caso concreto, o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais, se 

mostra razoável e proporcional. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70066404773, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 

26/11/2015) RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSERTO DE VEÍCULO. DANO 

MORAL. O ato praticado contra a dignidade da pessoa deve ser reparado. 

A violação do direito da personalidade motiva a reparação do dano moral. 

O dano moral deve ser estabelecido com razoabilidade, de modo a servir 

de lenitivo ao sofrimento da vítima. No caso, o evento ultrapassou o mero 

aborrecimento e deve ser concedida a compensação pelo dano moral 

impingido ao autor. O veículo novo sofreu incendio parcial e o conserto 

demorou além do prazo razoável. O dano material deve estar comprovado. 

Na hipótese, não existem elementos para fundamentar o acolhimento deste 

pedido. Apelação provida em parte. (Apelação Cível Nº 70066125634, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar 

Muller, Julgado em 24/09/2015) Para se fixar o valor indenizatório ajustável 

à hipótese concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da 

devolução das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo 

legal no artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo 

diploma legal. No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em 

razão da impossibilidade material desta reposição, transforma-se a 

obrigação de reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista 

que a finalidade da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte 

lesada. Em relação à quantificação da indenização, é necessário analisar 

alguns aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), a ser pago de forma solidária pelas 

requeridas, valor que entendo razoável e adequado, não implicando ônus 

excessivo ao credor nem enriquecimento sem causa aos devedores. 

Ainda, merece reparação o valor pleiteado a título de lucros cessantes, 

visto que houve a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, com a 

clara diminuição do salário do autor nos meses que ficou privado do 

veículo. Portanto, tomando-se como parâmetro a remuneração do mês de 

novembro/16 no valor de R$1.706,16 (fls. 41), a diferença de 

remuneração para o mês de dezembro (fls. 43) foi de R$296,08 e para o 

mês de janeiro (fls. 45) foi de R$808,95, que merecem reparação, 

devendo incidir sobre cada valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do respectivo recebimento de cada salário e juros de mora de 1% ao 

mês a contar da citação inicial. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

da ação para: a) condenar as requeridas, de forma solidária, ao 

pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar da 

citação; b) condenar as requeridas, de maneira solidária ao pagamento de 

R$296,08 e R$808,95, a título de lucros cessantes, devendo incidir sobre 

cada valor correção monetária pelo INPC a contar da data do respectivo 

recebimento de cada salário e juros de mora de 1% ao mês a contar da 

citação inicial. c) confirmar a liminar anteriormente deferida. Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2017. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito. [1] CAVALIERI Filho, Sergio. 

Programa de responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Atlas: 2009, p. 86.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006753-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1006753-57.2017.8.11.0040 REQUERENTE: EDIVANI PEREIRA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - Alegando a parte requerente desinteresse no prosseguimento da ação 

(ID 11271792), julgo extinto este feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. II - Sem custas. III - Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002849-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINA DIAS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002849-29.2017.8.11.0040 REQUERENTE: OSVALDINA DIAS VIEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação (ID 

11280455), razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III - Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003928-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JHONNY CONCEICAO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003928-43.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARCOS JHONNY 

CONCEICAO GOMES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA 

BRASIL S.A. I - Alegando a parte reclamante desinteresse no 

prosseguimento da ação (ID 11110074), julgo extinto este feito, sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. II - Sem 

custas. III - Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR MAIA OAB - MT20755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000435-58.2017.8.11.0040 REQUERENTE: PAULO VICTOR MAIA 

REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de indenização por danos morais e 

materiais em que requer o autor ressarcimento do valor de R$566,60, 

indevidamente cobrado pela requerida pelo cancelamento de passagens 

aéreas adquiridas, bem como danos morais no importe de 10 salários 

mínimos em virtude de tal cobrança indevida. Adquiriu o autor, em 04 de 

novembro de 2016, passagens aéreas para duas pessoas, cuja compra 

totalizou o valor de R$875,32. Tal valor foi pago via cartão de débito. Aduz 

que por motivos financeiros teve que cancelar a viagem, o que ocorreu em 

26 de novembro de 2016, mais de 2 meses antes da viagem que estava 

programada para 31 de janeiro de 2017. Refere que foi restituído somente 

o valor de R$221,18, ficando retido o valor equivalente a quase 75% do 

total da passagem. A requerida contesta afirmando que é uma 

concessionária de serviço público e que por tal maneira a relação 

estabelecida deve ser regida pelas regras do direito público. Diz ser 

inaplicável o CDC ao caso em apreço. Afirma que a cobrança é devida e 

trata-se de exercício regular de direito, e que o autor ao comprar 

passagens da tarifa promocional foi devidamente informado das regras 

tarifárias, tendo anuído com todas elas. Diz serem descabidos os danos 

morais e materiais pleiteados. Verifica-se que o reclamante adquiriu 

“passagem aérea programada”, com desconto promocional, que previa 

contratualmente o reembolso diferenciado para o caso de cancelamento. 

Portanto, vale o que for contratado entre a empresa e o passageiro. 

Ademais, tal previsão foi disponibilizada no site da empresa e enviada por 

e-mail ao contratante, constando inclusive no comprovante de compra pelo 

mesmo juntado com a inicial, não se vislumbrando abusividade na 

cobrança, tendo em vista que serve para diminuir o prejuízo causado pelo 

passageiro que não embarcou. Também não há falar em dano moral no 

caso concreto, pela ausência de ilícito. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM 

AÉRERA. DANO MORAL. Dano moral não configurado, pois a situação 

telada causou meros dissabores diários, que desvinculados da violação 

direta de direitos de personalidade, não têm o condão de impor a fixação 

de indenização a título de prejuízo imaterial. APELAÇÃO IMPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70065924565, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado 

em 24/02/2016) DISPOSITIVO Face ao exposto opino pela IMPROCEDÊNCIA 

da presente ação de Reparação de Danos. Sem custas e honorários nos 

termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente. Sorriso/MT, 19 de dezembro de 2017. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 09 de janeiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SORRISO - ACES 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000014-34.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ASSOCIACAO COMERCIAL E 

EMPRESARIAL DE SORRISO - ACES REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Relatório dispensado, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de reclamação interposta por ASSOCIAÇÃO 

COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SORRISO – ACES em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, objetivando a desconstituição de relação tributária, a 

restituição de valores e repetição indébito, além de indenização por danos 

morais. Contudo, verifica-se que a reclamante é parte ilegítima para figurar 

no polo ativo desta ação, por não estar inserida no rol previsto no art. 5º, 

da Lei nº 12.153/09. Portanto, ausente legitimidade, deve o processo ser 

extinto sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC. 

Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul: RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE. 

PESSOAJURÍDICA DE DIREITO PRIVADO NO POLO ATIVO. 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JEFP PARA O PROCESSAMENTO DA 

DEMANDA. Nos termos do artigo 5º, inciso I, da Lei Federal nº 

12.153/2009, apenas podem ser partes, no polo ativo, perante o Juizado 

Especializada Fazenda Pública, as pessoas físicas e as microempresas e 

empresas de pequeno porte. Com efeito, considerando que conforma o 

polo ativo da ação a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

SÃO JOÃO DO POLÊSINE - ASSPMUPOL, a qual possui natureza jurídica 

de pessoa jurídica de direito privado (fl. 14) que não se enquadra na 

definição da Lei Complementar nº 123/2006 como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, o juizado fazendário é incompetente para 

processar e julgar a demanda. COMPETÊNCIA DECLINADA, DE OFÍCIO, 

PARA A VARA JUDICIAL DA COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO. 

UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006316129, Segunda Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Turmas Recursais, TJ/RS, Relator: Mauro Caum 

Gonçalves, Julgado em 07/03/2017). RECURSO INOMINADO. 

ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. PREJUDICADA ANÁLISE DO 

RECURSO. 1. Trata-se, a empresa autora e ora recorrente, de pessoa 

jurídica de direito privado, constituída em uma associação civil, consoante 

contrato social acostado, destoando do estabelecido no artigo 5.º, inciso I, 

da Lei n.º 12.153/09, acerca de quem pode ser parte perante o Juizado 

Especial da Fazenda Pública. 2. A Lei Complementar n.º 123/2006, por sua 

vez, traz a definição de empresas de pequeno porte e microempresas. 

Dito isso, não se enquadrando a recorrente na definição de tais pessoas 

jurídicas, não pode ser parte autora em ações de competência deste 

Juizado Especial Fazendário. 3. Por conseguinte, é de ser extinto o feito, 

de ofício, sem resolução do mérito, fulcro no artigo 267, inciso VI, do CPC. 

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71004786299, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, 

TJ/RS, Relator: Paulo Cesar Filippon, Julgado em 27/03/2014). Isso posto, 

REJEITO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, I e VI, do NCPC. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000063-75.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA DE 

PAIVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Verifico que a presente 

demanda trata de questão já julgada, segundo sentença proferida em 
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20.10.2017 no Processo nº 1002643-15.2017.8.11.0040-ID 10284599. 

Ante o exposto, REJEITO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e V, do 

NCPC. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001831-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON TEIXEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001831-70.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ELIVELTON TEIXEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A I - A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III - 

Publique-se. Registre-se. Intime-se apenas o pólo ativo, já com o cálculo 

das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 90630 Nr: 2252-53.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSB, JDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - OAB:10082/MT, 

FERNANDO MASCARELLO - OAB:11.726/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DOS ACUSADOS DR. CARLOS ALBERTO 

KOCH E DR. FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA, PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL SE MANIFESTEM ACERCA DO LAUDO 

COMPLEMENTAR/PARECER TÉCNICO JUNTADO NOS PRESENTE AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 182559 Nr: 10605-09.2017.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI MARCILIO BARBOSA, ROMARIO 

BEZERRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: lorena k torres teixeira - OAB:, 

marcia soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO INÁCIO DELGADO - 

OAB:, LORENA K. TORRES TEIXEIRA - OAB:20.091 MT, marcia regina 

soares - OAB:

 Processo nº. 10605-09.2017.811.0040.

Código nº. 182559.

Revogação da Prisão Preventiva.

Vistos etc.

Cuida-se de pedido de Revogação de Prisão Preventiva, formulado em 

favor de VANDERLEI MARCILIO BARBOSA e ROMÁRIO BEZERRA SILVA, 

aduzindo serem os detidos primários, possuidores de residência e 

trabalho fixo, fls. 38/43 e documentos de fls. 44/57. Formulou ainda pedido 

de autorização de visitas.

Instado, o MPE manifestou pelo indeferimento do pedido de Revogação da 

Prisão Preventiva, uma vez que a defesa não apontou nenhum fato novo 

capaz de suprir os motivos que foram base para a decretação da prisão 

preventiva do acusado, fls. 87/95.

Os autos vieram conclusos.

EIS O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, deixo de analisar o pedido de Revogação da Prisão 

Preventiva formulada em favor do detido ROMÁRIO BEZERRA SILVA, em 

razão de já ter sido analisada na decisão de fls. 96/99.

Passo a análise quanto ao acusado VANDERLEI MARCILIO BARBOSA.

Analisando detidamente os autos, tenho que o pedido defensivo não deve 

ser deferido.

Ora, sabe-se que a cautelaridade prisional é medida de exceção, devendo 

ser motivada com os requisitos empíricos idôneos para tanto, o que, a meu 

sentir foi feito no presente caso.

Pois bem. O detido Vanderlei em seu interrogatório na DELPOL confessou 

que trouxe a droga do Estado de Rondônia para o Mato Grosso, pela 

segunda vez.

(....)Que estava dormindo na casa situada na Rua Manoel da Nobrega, 

230, Bairro Bela Vista, Sorriso-MT, onde uma equipe da Polícia Federal 

realizou busca e localizou tabletes de cocaína; Que não vive nessa casa e 

apenas estava dormindo no local até conseguir dinheiro para retornar para 

Cacoal/RO; Que essa é a segunda vez que traz drogas de Rondônia para 

Mato Grosso; Que Romário Bezerra Silva comprou a droga que o 

interrogado trouxe na última viagem e permitiu que o interrogado dormisse 

na casa;(...)

A prisão preventiva do acusado foi decretada com a decisão de fls. 

31/32v, pois presentes os indícios de autoria e materialidade do crime de 

tráfico, e havendo necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem 

pública e aplicação da Lei Penal.

Nisto, evidente que a cautelaridade está estampada.

Ademais, a gravidade do delito, apesar de resistência de parte da 

doutrina, é circunstância que deve levar em conta para fins de 

segregação, principalmente no caso de tráfico de drogas, com grave 

repercussão social.

Neste sentido, TJMT, Número: 6534, Ano: 2012, Magistrado DES. MANOEL 

ORNELLAS DE ALMEIDA:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - 

PEDIDO DE REVOGAÇÃO - INDEFERIMENTO - FALTA DE 

FUNDAMENTAÇÃO - ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE - PRISÃO NECESSÁRIA 

- INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA - PREDICADOS PESSOAIS IRRELEVANTES - IMPOSSIBILIDADE, 

AINDA, DE DISCUSSÃO DA AUTORIA NO ÂMBITO DO WRIT - COAÇÃO 

INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA. Não carece de motivação a decisão 

que indefere pedido de revogação da prisão preventiva ao réu preso em 

flagrante pelo crime de tráfico, contemplando a proliferação da droga que 

reflete de modo direto na ordem social, sendo de extrema importância se 

garantir a ordem pública, mesmo diante dos seus bons atributos pessoais; 

não sendo possível, ainda, na estreita via processual do habeas corpus a 

análise profunda das provas da autoria delitiva”.

 D’outra banda, afigura-se necessário assinalar, por relevante, que, 

segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da 

temática ‘sub judice’, a circunstância de o réu manter residência fixa, ser 

primário e possuir atividade laboral regular, só por si, não tem o condão de 

acarretar na revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra 

como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça os 

seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam 

relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

“(…) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como 

primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si 

sós, não obstam a segregação cautelar, se há nos autos elementos 

hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em 

tela. Precedente do STF. (…)” (STJ, Habeas Corpus n.º 139.136/SC, 5.ª 

Turma, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 

15/09/2009).

“(…) 3. Eventuais condições favoráveis do paciente - tais como a 

primariedade, bons antecedentes, família constituída, emprego, residência 

fixa, saúde debilitada - não impedem a segregação cautelar se o decreto 

prisional está devidamente fundamentado. (…)” (STJ, Recurso em Habeas 

Corpus n.º 21.102/MG, 5.ª Turma, Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

julgado em 19/08/2009).
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D’outra banda, não houve alteração fática a ensejar a mudança de 

posicionamento no tocante à presença dos requisitos da prisão 

preventiva, tratado na decisão anterior que a decretou.

Neste sentido:

“Permanecendo inalterado o quadro que autorizou a regular decretação da 

prisão preventiva do paciente, não há como prosperar a pretensão de 

revogação da custódia, devidamente fundamentada em indícios 

suficientes de autoria, gravidade do fato, periculosidade do paciente, 

aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, 

principalmente, visando resguardar a ordem pública. Eventuais condições 

pessoais favoráveis alegadas pelo paciente como a primariedade, 

residência fixa e ocupação lícita não são suficientes para a concessão da 

liberdade, quando outros valores e circunstâncias recomendam a 

manutenção da prisão cautelar. Não é possível aplicar-se o Princípio da 

Isonomia diante de situações fático-jurídicas inteiramente distintas TJ/MT, 

2ª Câmara Criminal - HABEAS CORPUS - CLASSE I - 09 - Nº 47.646 - –2, 

Dr. Carlos Roberto C. Pinheiro.”

 Ademais, a quantidade de droga capturada em poder do detido – 

aproximadamente 2 quilogramas - e suas naturezas lesivas, bem 

demonstram a gravidade concreta do delito cometido, justificando a 

segregação do detido.

Ao final, entendo inadequadas e insuficientes à aplicação das Medidas 

Cautelares Diversas da Prisão.

Posto isso, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a 

garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal vigente, 

acompanho o Parecer ministerial de fls. 87/95, como razão de decidir e 

INDEFIRO, por ora, o pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulada 

por VANDERLEI MARCILIO BARBOSA.

Quanto ao pedido de Autorização de Visitas, considerando a farta 

documentação apresentadas pelos defensores dos detidos, fls. 46/51 e 

56/57, reconheço o direito a visitas aos detidos Vanderlei e Romário, e, 

AUTORIZO a Sra. Eduarda Nascimento Vale a visitar o detido Romário 

Bezerra Silva, e a Sra. Cláudia França da Silva a visitar o detido Vanderlei 

Marcílio Barbosa, devendo as autorizadas apresentarem os documentos 

necessários conforme normas administrativas do CRS. Comunique-se o 

Diretor do CRS.

Intimem-se e cientifiquem-se.

Aguarde-se a conclusão do IP.

Às providências, cumpra-se.

Sorriso - MT, em 18 de dezembro de 2017.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 150450 Nr: 4368-90.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833

 OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência e apregoada as partes, constatou-se a presença das 

pessoas supramencionadas.

 A vítima e o PM Claudio Marques compareceram para audiência.

DELIBERAÇÕES

Vistos etc.

Considerando a ausência do advogado constituído, redesigno audiência 

para o dia 11/05/2018 às 17h00min.

 Oficie-se a OAB para as providências que entender cabíveis com relação 

ao advogado do acusado, que mesmo intimado pelo DJE não compareceu, 

devendo desde já indicar patrono para assistir o réu quando da próxima 

audiência acima designada, em caso de nova ausência injustificada do 

patrono.

 Intime-se o advogado, bem como o acusado e testemunhas.

Requisite-se os PMs.

Da presente saem todos intimados.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Alana Ramalho, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 169775 Nr: 3240-98.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ COSTA SOUSA (DYISON COSTA 

SANTOS), JEFERSON LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de:

a) CONDENAR o réu Josué Costa Sousa, devidamente qualificado, pela 

prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes [art. 155, 

§4°, inciso IV, do Código Penal], em continuidade delitiva e de falsidade 

ideológica [art. 299 do Código Penal];

 b) CONDENAR o Jeferson Leite da Silva, devidamente qualificado, pela 

prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes [art. 155, 

§4°, inciso IV, do Código Penal], em continuidade delitiva e de porte ilegal 

de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei 10.826/03].

Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da individualização 

da pena, de estirpe constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da CRFB/88], à 

dosimetria da sanção penal a ser infligida aos requeridos.

I. Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.

I.I. Do réu Josué Costa Sousa.

I.I Do crime de furto qualificado, em face da vítima Leonir Antonio F. de 

Andrade.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, tenho que 

o registro indicado em anexo, deve ser considerado em prejuízo do réu, 

como indicador de maus antecedentes. Isso porque, de acordo com o 

feitio da norma de regência, exatamente porque a definição de 

antecedentes criminais concentra-se na ideia/noção de fatos criminais 

pretéritos que integram o histórico de vida do indivíduo e que, ao mesmo 

tempo, retiram-lhe o predicado da primariedade, afigura-se viável 

majorar-se a pena-base, sob o fundamento da existência de maus 

antecedentes, levando-se por linha de estima a existência de processo 

criminal de crime de roubo, circunstanciado em função do concurso de 

pessoas [art. 157, § 2.º, inciso II do Código Penal] (AP n.º 152507), cuja 

condenação foi de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 

07/11/16, ressalta-se que o réu após ter sido colocado em liberdade no dia 

07/11/2016 nos autos n° 152507, foi preso novamente nos presentes 

autos 05 (cinco) meses após o beneficio liberdade provisória. Diante deste 

panorama, vislumbra-se que o agente possui uma mentalidade conturbada 

tendente a prática delituosa.

 Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

No que tange às circunstâncias do crime, aos motivos do crime, ao 

comportamento da vítima, culpabilidade e às consequências do crime, 

penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis 

ao requerido, já que o seu cerne não descambou para excessos 

reprováveis no seio social, tendo a vítima recuperado seus pertences.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica daquelas 

todas foram reputadas favoráveis, razão pela qual fixo a PENA-BASE 

imputada ao réu em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Observa-se que o 

requerido confessou espontaneamente a autoria do delito [art. 65, inciso III, 

alínea ‘d’ do Código Penal]. Por conseguinte, como forma de concretizar a 

aplicação da circunstância atenuante alusiva à confissão espontânea, não 

vislumbrando a ocorrência de circunstâncias agravantes, diminuo a pena 

fixada em 06 (seis) meses, em razão da incidência da atenuante, ficando 

a pena provisória no patamar mínimo de 03 (três) anos de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada 

em 03 (três) anos de reclusão, em razão da ausência de causa de 

diminuição e aumento da pena.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao réu a 

pena de multa, que ora vai fixada em 20 (vinte) dias-multa, na razão de 

1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido 

monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas, em análise 

retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação 

econômica do réu.
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I.I.II. Do crime de furto qualificado, em face da vítima Josimar Gomes 

Paulino.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, tenho que 

o registro indicado em anexo, deve ser considerado em prejuízo do réu, 

como indicador de maus antecedentes. Isso porque, de acordo com o 

feitio da norma de regência, exatamente porque a definição de 

antecedentes criminais concentra-se na ideia/noção de fatos criminais 

pretéritos que integram o histórico de vida do indivíduo e que, ao mesmo 

tempo, retiram-lhe o predicado da primariedade, afigura-se viável 

majorar-se a pena-base, sob o fundamento da existência de maus 

antecedentes, levando-se por linha de estima a existência de processo 

criminal de crime de roubo, circunstanciado em função do concurso de 

pessoas [art. 157, § 2.º, inciso II do Código Penal] (AP n.º 152507), cuja 

condenação foi de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 

07/11/16, ressalta-se que o réu após ter sido colocado em liberdade no dia 

07/11/2016 nos autos n° 152507, foi preso novamente nos presentes 

autos 05 (cinco) meses após o beneficio liberdade provisória. Diante deste 

panorama, vislumbra-se que o agente possui uma mentalidade conturbada 

tendente a prática delituosa.

 Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

 No que tange às circunstâncias do crime, aos motivos do crime, ao 

comportamento da vítima, culpabilidade e às consequências do crime, 

penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis 

ao requerido, já que o seu cerne não descambou para excessos 

reprováveis no seio social, tendo à vítima recuperado a bicicleta.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica daquelas 

todas foram reputadas favoráveis, razão pela qual fixo a PENA-BASE 

imputada ao réu em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Esmiuçando o 

contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não 

existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de tal sorte que deve 

ficar estabelecida dentro do patamar anteriormente fixado: 03 (três) anos 

e 06 (seis) meses de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada 

em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da ausência 

de causa de diminuição e aumento da pena.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao réu a 

pena de multa, que ora vai fixada em 30 (trinta) dias-multa, na razão de 

1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido 

monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas, em análise 

retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação 

econômica do réu.

I.I.III Do crime falsidade ideológica.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, tenho que 

o registro indicado em anexo, deve ser considerado em prejuízo do réu, 

como indicador de maus antecedentes. Isso porque, de acordo com o 

feitio da norma de regência, exatamente porque a definição de 

antecedentes criminais concentra-se na ideia/noção de fatos criminais 

pretéritos que integram o histórico de vida do indivíduo e que, ao mesmo 

tempo, retiram-lhe o predicado da primariedade, afigura-se viável 

majorar-se a pena-base, sob o fundamento da existência de maus 

antecedentes, levando-se por linha de estima a existência de processo 

criminal de crime de roubo, circunstanciado em função do concurso de 

pessoas [art. 157, § 2.º, inciso II do Código Penal] (AP n.º 152507), cuja 

condenação foi de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 

07/11/16, ressalta-se que o réu após ter sido colocado em liberdade no dia 

07/11/2016 nos autos n° 152507, foi preso novamente nos presentes 

autos 05 (cinco) meses após o beneficio liberdade provisória. Diante deste 

panorama, vislumbra-se que o agente possui uma mentalidade conturbada 

tendente a prática delituosa.

 Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

 No que tange às circunstâncias do crime, aos motivos do crime, ao 

comportamento da vítima, culpabilidade e às consequências do crime, 

penso que tais rubricas são capazes de gerar registros desfavoráveis ao 

requerido, já que forneceu nome falso a autoridade policial visando 

passa-se por primário e assim ludibriar o poder judiciário e dificultar o 

andar de seu processo.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica daquelas 

todas foram reputadas favoráveis, razão pela qual fixo a PENA-BASE 

imputada ao réu em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Observa-se que o 

requerido confessou espontaneamente a autoria do delito [art. 65, inciso III, 

alínea ‘d’ do Código Penal]. Por conseguinte, como forma de concretizar a 

aplicação da circunstância atenuante alusiva à confissão espontânea, não 

vislumbrando a ocorrência de circunstâncias agravantes, diminuo a pena 

fixada em 06 (seis) meses, em razão da incidência da atenuante, ficando 

a pena provisória no patamar mínimo de 02 (dois) anos de reclusão.

 Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada 

em 02 (dois) anos de reclusão, em razão da ausência de causa de 

diminuição e aumento da pena.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao réu a 

pena de multa, que ora vai fixada em 20 (vinte) dias-multa, na razão de 

1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido 

monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas, em análise 

retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação 

econômica do réu.

I.II Do Réu Jeferson Leite da Silva.

I.II.I. Do crime de furto qualificado em face da vítima Leonir Antonio F. de 

Andrade.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, tenho que 

o registro indicado em anexo, deve ser considerado em prejuízo do réu, 

como indicador de maus antecedentes. Isso porque, de acordo com o 

feitio da norma de regência, exatamente porque a definição de 

antecedentes criminais concentra-se na ideia/noção de fatos criminais 

pretéritos que integram o histórico de vida do indivíduo e que, ao mesmo 

tempo, retiram-lhe o predicado da primariedade, afigura-se viável 

majorar-se a pena-base, sob o fundamento da existência de maus 

antecedentes, levando-se por linha de estima a existência de processos 

criminais de crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n.º 

11.343/06] (AP n.º 101436), cuja condenação foi de 01 (um) ano e 09 

(nove) meses de reclusão, 24/01/2014; e de roubo qualificado [art. 157, 

§2º, inciso II, do CP], cuja condenação foi de 06 (seis) anos e 08 (oito) 

meses de reclusão, 05/09/2017. Diante deste panorama, vislumbra-se que 

o agente possui uma mentalidade conturbada tendente a prática delituosa.

 Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

 No que tange às circunstâncias do crime, aos motivos do crime, ao 

comportamento da vítima, culpabilidade e às consequências do crime, 

penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis 

ao requerido, já que o seu cerne não descambou para excessos 

reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica daquelas 

todas foram reputadas favoráveis, razão pela qual fixo a PENA-BASE 

imputada ao réu em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Observa-se que o 

requerido confessou espontaneamente a autoria do delito [art. 65, inciso III, 

alínea ‘d’ do Código Penal]. Por conseguinte, como forma de concretizar a 

aplicação da circunstância atenuante alusiva à confissão espontânea, não 

vislumbrando a ocorrência de circunstâncias agravantes, diminuo a pena 

fixada em 06 (seis) meses, em razão da incidência da atenuante, ficando 

a pena provisória no patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada 

em 04 (quatro) anos de reclusão, em razão da ausência de causa de 

diminuição e aumento da pena.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao réu a 

pena de multa, que ora vai fixada em 40 (quarenta) dias-multa, na razão 

de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido 

monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas, em análise 

retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação 

econômica do réu.

I.II.II Do crime de furto qualificado em face da vítima Josimar Gomes Paulino.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, tenho que 

o registro indicado em anexo, deve ser considerado em prejuízo do réu, 
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como indicador de maus antecedentes. Isso porque, de acordo com o 

feitio da norma de regência, exatamente porque a definição de 

antecedentes criminais concentra-se na ideia/noção de fatos criminais 

pretéritos que integram o histórico de vida do indivíduo e que, ao mesmo 

tempo, retiram-lhe o predicado da primariedade, afigura-se viável 

majorar-se a pena-base, sob o fundamento da existência de maus 

antecedentes, levando-se por linha de estima a existência de processos 

criminais de crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n.º 

11.343/06] (AP n.º 101436), cuja condenação foi de 01 (um) ano e 09 

(nove) meses de reclusão, 24/01/2014; e de roubo qualificado [art. 157, 

§2º, inciso II, do CP], cuja condenação foi de 06 (seis) anos e 08 (oito) 

meses de reclusão, 05/09/2017. Diante deste panorama, vislumbra-se que 

o agente possui uma mentalidade conturbada tendente a prática delituosa.

 Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

 No que tange às circunstâncias do crime, aos motivos do crime, ao 

comportamento da vítima, culpabilidade e às consequências do crime, 

penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis 

ao requerido, já que o seu cerne não descambou para excessos 

reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica daquelas 

todas foram reputadas favoráveis, razão pela qual fixo a PENA-BASE 

imputada ao réu em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Esmiuçando o 

contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não 

existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de tal sorte que deve 

ficar estabelecida dentro do patamar anteriormente fixado: 04 (quatro) 

anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada 

em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da ausência 

de causa de diminuição e aumento da pena.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao réu a 

pena de multa, que ora vai fixada em 40 (quarenta) dias-multa, na razão 

de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido 

monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas, em análise 

retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação 

econômica do réu.

I.II.III Do crime porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, tenho que 

o registro indicado em anexo, deve ser considerado em prejuízo do réu, 

como indicador de maus antecedentes. Isso porque, de acordo com o 

feitio da norma de regência, exatamente porque a definição de 

antecedentes criminais concentra-se na ideia/noção de fatos criminais 

pretéritos que integram o histórico de vida do indivíduo e que, ao mesmo 

tempo, retiram-lhe o predicado da primariedade, afigura-se viável 

majorar-se a pena-base, sob o fundamento da existência de maus 

antecedentes, levando-se por linha de estima a existência de processos 

criminais de crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n.º 

11.343/06] (AP n.º 101436), cuja condenação foi de 01 (um) ano e 09 

(nove) meses de reclusão, 24/01/2014; e de roubo qualificado [art. 157, 

§2º, inciso II, do CP], cuja condenação foi de 06 (seis) anos e 08 (oito) 

meses de reclusão, 05/09/2017. Diante deste panorama, vislumbra-se que 

o agente possui uma mentalidade conturbada tendente a prática delituosa.

 Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

 No que tange às circunstâncias do crime, aos motivos do crime, ao 

comportamento da vítima, culpabilidade e às consequências do crime, 

penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis 

ao requerido, já que o seu cerne não descambou para excessos 

reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica daquelas 

todas foram reputadas favoráveis, razão pela qual fixo a PENA-BASE 

imputada ao réu em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Observa-se que o 

requerido confessou espontaneamente a autoria do delito [art. 65, inciso III, 

alínea ‘d’ do Código Penal]. Por conseguinte, como forma de concretizar a 

aplicação da circunstância atenuante alusiva à confissão espontânea, não 

vislumbrando a ocorrência de circunstâncias agravantes, diminuo a pena 

fixada em 03 (três) meses, em razão da incidência da atenuante, ficando a 

pena provisória no patamar mínimo de 03 (três) anos de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada 

em 03 (três) anos de reclusão, em razão da ausência de causa de 

diminuição e aumento da pena.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao réu a 

pena de multa, que ora vai fixada em 30 (trinta) dias-multa, na razão de 

1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido 

monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas, em análise 

retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação 

econômica do réu.

II. Da Resenha Estruturada das Condenações. Da Determinação do Regime 

de Cumprimento da Sanção Penal. Da Substituição da Pena Privativa de 

Liberdade por Pena Restritiva de Direitos. Da Suspensão Condicional da 

Pena.

 II.I Do réu Josué Costa Sousa.

Em um primeiro ponto de vista, no que tange a continuidade delitiva, 

estabelecida entre as infrações penais de furto qualificado, executadas 

em detrimento das vítimas Leonir Antonio F. de Andrade e Josimar Gomes 

Paulino, como consectário natural da aplicação do sistema da 

exasperação [art. 71, do Código Penal], levando-se por linha de estima que 

foram dois os crimes perpetrados por parte do réu, penso que o aumento 

deve operacionalizar-se de acordo com a fração de 1/6 (um sexto) sobre 

a pena aplicada ao crime de furto qualificado (vítima Josimar Gomes 

Paulino), visto que a sanção penal, concretamente cominada, ostenta 

reprimenda quantitativamente mais intensa e severa. Logo, a sanção 

penal, como consequência da unificação das penas decorrente do 

reconhecimento da continuidade delitiva, fica fixada por ambos os crimes 

de furto em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, decorrente da 

condenação pela prática dos crimes preconizados no art. 155, § 4.º, 

inciso IV c/c o art. 71, (duas vezes), ambos do Código Penal.

Em um segundo quadrante, no que tange ao concurso material de crimes, 

estabelecido entre as infrações penais de furto qualificado e de 

falsificação ideológica, como consectário natural da aplicação do sistema 

do cúmulo material [art. 69 do Código Penal], será infligida ao acusado 

pena privativa de liberdade correspondente a fixada em 06 (seis) anos e 

01 (um) mês de reclusão, decorrente da condenação pela prática dos 

delitos preconizados no art. 155, §4°, inciso IV, em continuidade delitiva, 

do Código Penal e art. 299, do Código Penal.

 Com esteio no conteúdo normativo do art. 72 do Código Penal a pena de 

multa deverá permanecer estipulada em 70 (setenta) dias-multa, na razão 

de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

A pena será cumprida em regime SEMIABERTO, inicial, de acordo com o 

art. 33, § 2.º, alínea ‘b’ do Código Penal.

Deixo de concretizar a substituição da pena privativa de liberdade aplicada 

por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, concretamente 

cominada, excedeu os limites máximos preconizados na norma de 

regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses 

factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável 

proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o 

ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de 

direção [art. 77 do Código Penal].

II.II Do réu Jefferson Costa Sousa

Em um primeiro ponto de vista, no que tange a continuidade delitiva, 

estabelecida entre as infrações penais de furto qualificado, executadas 

em detrimento das vítimas Leonir Antonio F. de Andrade e Josimar Gomes 

Paulino, como consectário natural da aplicação do sistema da 

exasperação [art. 71, do Código Penal], levando-se por linha de estima que 

foram dois os crimes perpetrados por parte do réu, penso que o aumento 

deve operacionalizar-se de acordo com a fração de 1/6 (um sexto) sobre 

a pena aplicada ao crime de furto qualificado (vítima Josimar Gomes 

Paulino), visto que a sanção penal, concretamente cominada, ostenta 

reprimenda quantitativamente mais intensa e severa. Logo, a sanção 

penal, como consequência da unificação das penas decorrente do 

reconhecimento da continuidade delitiva, fica fixada por ambos os crimes 

de furto em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, decorrente da 

condenação pela prática dos crimes preconizados no art. 155, § 4.º, 

inciso IV c/c o art. 71, (duas vezes), ambos do Código Penal.

Em um segundo quadrante, no que tange ao concurso material de crimes, 

estabelecido entre as infrações penais de furto qualificado e de porte 
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ilegal de arma de fogo de uso permitido, como consectário natural da 

aplicação do sistema do cúmulo material [art. 69 do Código Penal], será 

infligida ao acusado pena privativa de liberdade correspondente a fixada 

em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, decorrente da 

condenação pela prática dos delitos preconizados no art. 14 da lei 

10.826/03 e art. 155, §4°, inciso IV, do Código Penal, por duas vezes, em 

continuidade delitiva.

Com esteio no conteúdo normativo do art. 72 do Código Penal a pena de 

multa deverá permanecer estipulada em 110 (cento e dez) dias-multa, na 

razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

A pena será cumprida em regime SEMI-ABERTO, inicial, de acordo com o 

art. 33, § 2.º, alínea ‘b’ do Código Penal.

Deixo de concretizar a substituição da pena privativa de liberdade aplicada 

por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, concretamente 

cominada, excedeu os limites máximos preconizados na norma de 

regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses 

factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável 

proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o 

ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de 

direção [art. 77 do Código Penal].

III. Da Análise da Possibilidade dos Réus Apelarem em Regime de 

Liberdade.

Concedo aos requeridos o direito de apelarem em liberdade, exceto se por 

outro motivo não estiverem presos, em razão da ausência, no caso 

concreto, de ressonância nas hipóteses previstas para prisão preventiva, 

não sendo recomendado o recolhimento dos requeridos à prisão [art. 312 

e art. 387, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal].

Expeça-se, portanto, os respectivos alvarás de solturas em favor dos 

réus Josué Costa Sousa (constando no documento a indicação do nome 

falso “Jhonatan Sousa Costa”) e Jeferson Leite da Silva com as devidas 

restrições de que a liberação dos acusados se refere tão somente a este 

processo, devendo permanecer segregados caso estiverem presos por 

outra ordem.

Determino a restituição da bicicleta a vítima Josimar Gomes Paulino. 

Contudo, considerando que o mesmo já se encontra em posse do bem, 

conforme auto de depósito às fls. 38, torno-a restituição definitiva.

Levando-se por linha de estima que a arma de fogo não mais têm utilidade 

à persecução penal, oficie-se à Diretoria do Foro para que, providenciem a 

remessa dos instrumentos junto à Coordenadoria Militar do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, para que seja procedida à sua destruição, 

confeccionando-se o respectivo termo de remessa.

IV. Das Demais Providências.

Isento o sentenciado Jeferson do pagamento das custas e despesas 

processuais, haja vista ter sido assistido pela Defensoria Pública. 

Condeno o réu Josué Costa Sousa, proporcionalmente, ao pagamento das 

custas judiciais, podendo ser concedido o benefício da assistência 

judiciária gratuita, em sede de execução penal [art. 804 do Código de 

Processo Penal; art. 3.º, inciso II e § 1.º da Lei Estadual n.º 7.603/2001].

Transitada em julgado a sentença e mantida a condenação em segunda 

instancia:

a) preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao 

Departamento de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII do Código de 

Processo Penal];

b) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos 

políticos [art. 15, inciso III da CRFB/88];

c) formem-se e remetam-se os processos de execução à Vara das 

Execuções Criminais [art. 105 da Lei n.º 7.210/1984].

Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª Vara 

Criminal. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se 

e Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso/MT, 05 de dezembro de 2017.

 Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 170921 Nr: 3929-45.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DE BARBA, ANDRE RODRIGUES DE 

PAULA, WELLITON JOSE NEPONOCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:30428-PR, ELISIANE BOTTEGA - OAB:8927-E

 Processo n. 3929-45.2017.811.0040.

Código nº. 170921.

Ação Penal.

Vistos.

Diante da certidão de tempestividade de fl. 446, recebo o Recurso de 

Apelação apresentado pela defesa de fls. 436/437 e fls. 438/439, e pelo 

MP de fls. 443. Abra-se vista ao MP para apresentar as razões recursais.

 Com a apresentação das razões pelo MPE, intime-se a Defesa para as 

contrarrazões e razões dos recursos de fls. 436/437 e fls. 438/439.

 Posteriormente, ao MP para as contrarrazões.

Após remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com nossas 

sinceras homenagens.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, em 15 de dezembro de 2017.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 162210 Nr: 10443-48.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMOEL MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.678

 Vistos etc.

Considerando o ofício de fl. 86, solicitando autorização para disponibilizar 

o reeducando Samoel Menezes para realizar serviço de construção e 

aumento da altura do muro no perímetro da 10ª CIBM, intime-se o 

reeducando pessoalmente para dizer no ato da intimação se concorda em 

participar dos trabalhos extramuros, bem como sua defesa.

Após, com as respostas, façam-se os autos conclusos com urgência.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 177906 Nr: 7787-84.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERLAN KARDEX PIO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O

 Vistos etc.

Considerando o Ofício de fls. 155 e 156/157, resta prejudicada a audiência 

de fls. 144.

Oficie-se no Juízo Deprecado em anexo, para que seja acrescentada a 

finalidade de realização de interrogatório do acusado.

Quanto às testemunhas de acusação, redesigno audiência para suas 

oitivas para o dia 6 de fevereiro de 2018, às 15h50min.

Intimem-se.

Cientifiquem-se o MPE e a Defesa.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 162512 Nr: 10624-49.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR OLIVEIRA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erli Henrique Garcia - 

OAB:20.979-MT, LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - OAB:53.553/SP

 Vistos etc.

 Diante da certidão de Trânsito em Julgado de fl. 402, dou seguimento ao 

feito.
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Nos termos da nova redação dada pelo art. 422 da Lei 11.689/08, dê-se 

vista às partes (acusação e defesa), para querendo, apresentarem no 

prazo de 05 (cinco) dias rol de testemunhas (no máximo cinco) para depor 

em plenário, bem como juntar documentos e requerer diligências.

Após, conclusos para posteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 176589 Nr: 6975-42.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO LIMA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.678

 Considerando-se que a alegações da defesa versam sobre o mérito da 

causa e, portanto, devem ser analisadas após a regular instrução criminal, 

por ocasião da prolação da sentença, bem como não se vislumbram 

elementos ensejadores da absolvição sumária do réu, porquanto não se 

mostram presentes nenhuma das situações elencadas pelo art. 397, do 

CPP, designo audiência para instrução e julgamento do processo para o 

dia 06 de fevereiro de 2018, às 13h30m.Intime-se e requisite-se o 

acusado.Ciência ao MP e a DPE.Intimem-se e/ou requisitem-se 

testemunhas arroladas pela acusação na fl. 7 e pela defesa na fl. 162v.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93207 Nr: 4746-85.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BERNARDO VALIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REEDUCANDO, DR. CARLOS ALBERTO 

KOCH PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS SE MANIFESTE 

ACERCA DO CALCULO DE PENA DE FL. 466.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 112281 Nr: 4204-96.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505-B

 Vistos etc.

Considerando a certidão de fls. 371, resta prejudicada a audiência para 

hoje designada.

Vistas ao MPE e após à Defesa para em 05 (cinco) dias informar o atual e 

completo endereço das testemunhas Rosinete e Anderson, valendo o 

silêncio como desistência de suas oitivas.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 179806 Nr: 9004-65.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO LUCIANO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Intimação do advogado do reeducando Dr. Célio Reis de Oliveira, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste acerca do calculo de pena de fl. 

45.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 181884 Nr: 10216-24.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER JUSTINO SIPRIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:30428-PR

 Processo nº. 10216-24.2017.811.0040.

Código nº. 181884.

Vistos etc.

Considerando a pena aqui fixada, provisoriamente, considerando ainda 

que o reeducando encontra-se preso nos autos 170308, proceda-se o 

cálculo da pena.

Dê-se vistas do mesmo ao MPE e Defesa.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 11 de dezembro de 2017.

 Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 56292 Nr: 295-85.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JALMIRO PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505-B

 Vistos etc.

Considerando a certidão de fl. 266, intime-se o Ilustre Advogado de 

Defesa Dr. Walter Djones Rapuano, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar conforme decisão de fl. 264, sob pena de comunicação a 

OAB-MT.

Após, o decurso do prazo com ou sem manifestação, façam-se os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 110116 Nr: 2374-95.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEIDSON BRUNO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Intimação do advogado do reeducando Dr. Jose Francisco de Azevedo 

Pontes para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste acerca do 

calculo de pena de fl. 281.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 138096 Nr: 9680-81.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE LANA, DOUGLAS FERNANDO 

PEREIRA MAIRESSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 Ação Penal nº 9680-81.2015.811.0040 Código 138096

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Réus: Jeferson de Lana

 Douglas Fernando Pereira Mairesse

Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor de JEFERSON DE LANA e DOUGLAS 

FERNANDO PEREIRA MAIRESSE, devidamente qualificados nos autos, com 

incurso no art. 157, §3º, parte final, c.c art. 14, inciso II, ambos do Código 

Penal.

Diz a peça acusatória, em síntese, que:

“I – Consta do referido procedimento investigatório, que no dia 15 de abril 

de 2015, por volta 19h40min, na residência localizada na Travessa Libra, 

n.º 82, bairro Bela Vista, nesta urbe, os denunciados JEFERSON DE LANA 

e DOUGLAS FERNANDO PEREIRA MAIRESSE, contando com a 

participação efetiva da pessoa de “Ericky Ernandes Luiz da Silva”, agindo 
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em concurso, efetiva de desígnios e conjunção de esforços destinados ao 

objetivo comum, subtraíram para proveito de todos, o veículo Toyota Hillux 

SR, cor branca, placa OVI-2063, ano/modelo 2013/2013, pertencente a 

Adenir Busnello, mediante grave ameaça e violência, consistente em 

disparos de arma de fogo efetuados com ânimo homicida contra a vítima, 

não logrando alvejá-la, e, assim, consumar o latrocínio, por circunstâncias 

alheias às suas vontades”. (...) (sic)

Denúncia, fls. 05/08.

Boletim de ocorrência, fls. 15/17.

Antecedentes criminais, fls. 117/118 e anexos.

A denúncia foi recebida em 29 de outubro de 2015, fls. 108/112.

Respostas à acusação, fls. 153/160 e 178/179.

Termo de audiência de instrução, fls. 209/216.

Alegações finais do Ministério Público (fls. 250/271), expondo que a 

materialidade e a autoria da infração penal de latrocínio, na modalidade 

tentada, se encontram devidamente demonstradas. Ilustrou que as provas 

produzidas no processo asseguram a participação dos acusados na ação 

criminosa. Pugnou, ao final, pela condenação dos requeridos Jeferson de 

Lana e Douglas Fernando Mairesse, como incursos nas sanções 

previstas no art. 157, § 3.º, parte final, c/c o art. 14, inciso II, ambos do 

Código Penal.

Alegações finais da defesa do acusado Douglas (fls. 273/276), 

requerendo a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII do 

Código de Processo Penal, diante da ausência de provas suficientes para 

sua condenação. Subsidiariamente, requereu, em caso de condenação, o 

reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65 do Código Penal.

 Memoriais finais pela defesa técnica do requerido Jeferson de Lana (fls. 

281/282), alegando inexistir comprovação efetiva de que o réu tenha 

praticado o crime latrocínio, na modalidade tentada, na medida em que 

encontrava-se preso na data dos fatos.

 Às fls. 283/285 este Juízo absolveu o acusado Jeferson de Lana por 

entender estar provado que o referido acusado encontrava-se detido à 

época em que os fatos ocorreram.

 Carta precatória, fls. 300/305.

Ratificações das alegações finais do Ministério Público e defesa do réu 

Douglas, fls. 306 e 308.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

I. Da imputação concernente à prática do crime de latrocínio, na 

modalidade tentada.

 Primeiramente, compulsando o contexto de provas engendrado no 

processo, depreende-se que os resquícios materiais da prática do delito 

de tentativa de latrocínio estão demonstrados através do boletim de 

ocorrência (fls. 15/17), exame de corpo de delito (fls. 45/46), cópia do 

prontuário médico (fls. 48/85) e termo de reconhecimento (fls. 37/40), que 

são corroborados pela prova testemunhal produzida, e que evidencia, no 

plano fático-probatório, a existência material de postura que importou na 

subtração do veículo Toyota Hillux SR, cor branca, placa OVI-2063, 

ano/modelo 2013/2013 pertencente à vítima, não se consumando o delito 

por circunstâncias alheias à vontade do agente. Com o objetivo de 

corroborar as assertivas precedentemente externadas, lanço mão do teor 

das declarações externadas por parte de Adenir Busnello, Sebastião 

Alves de Moura e Ericky Ernandes Luiz Silva (fls. 86/89, 210, 211 e 216), 

que dão suporte a tais afirmações e deixam evidenciar a ocorrência do 

delito. Perfeitamente configurada, portanto, a materialidade da infração 

penal de latrocínio, na modalidade tentada.

De outro vértice, quanto à análise da autoria da infração penal, 

examinando criteriosamente os fatos submetidos à apreciação, 

depreende-se que, na data de 15 de abril de 2015, por volta 19h40min., na 

residência localizada na Travessa Libra, n.º 82, bairro Bela Vista, nesta 

urbe, o acusado, na companhia de terceiras pessoas, adentrou a 

residência e efetuou disparos de arma de fogo, acertando-o na mão e 

abdômen, provocando-lhe lesões corporais (prontuário médico às fls. 

48/85). Em ato contínuo, o réu evadiu-se do cenário do crime na posse do 

veículo subtraído da vítima.

Deveras, de acordo com a norma de regência, tomando-se em 

consideração que a infração penal de latrocínio caracteriza-se como delito 

complexo, que, portanto, objetiva, em uma única descrição legal, promover 

a proteção do patrimônio e do direito à vida, e detém estrutura e elementos 

não-divisíveis, conclui-se, fruto da realização de raciocínio dedutivo, que a 

intenção, conscientemente dirigida de matar a vítima para efeito de subtrair 

bens, combinada e acompanhada da não-consumação do ato de 

subtração e homicídio, por circunstâncias alheias a vontade do agente, 

caracteriza a forma/modalidade tentada do delito de latrocínio.

E, o confronto/cotejo analítico do emaranhado de provas, proporciona, 

fruto da realização de raciocínio dedutivo, a possibilidade de atribuir-se, 

com segurança categórica, a autoria da infração penal de latrocínio, na 

modalidade tentada, aos requeridos.

A propósito, a respeito da temática ‘sub judice’, lanço mão do conteúdo 

das declarações que foram exteriorizadas pela vítima Adenir Busnello (fls. 

210 e 216), que explicitou que:

“(...); que eu tinha acabado de jantar, (...) eu fiquei sozinho em casa; (...) 

que eu desliguei a luz da garagem e entrei pra dentro da sala; que tem um 

sofá e eu comecei a assistir o jogo; que de repente eu ouvi um barulho na 

frente de casa; que a porta deve ter emperrado e o cara pulou o muro e 

passou pela frente; que eu achei que era meu filho que tava pulando o 

muro e eu levantei e fui no rumo da porta da cozinha; que quando eu 

cheguei na porta da cozinha ele chegou junto; que no momento chegou um 

e depois do disparo chegou mais dois; (...) que até que eu cheguei na 

porta ele não falou nada, que simplesmente ergueu a arma para o meu 

lado e eu escondi o rosto; que no que eu escondi o rosto ele detonou; (...) 

que eu cai nos pés dele e ele se abaixou e falou “sentiu o peso da bruta”; 

(...) que os três entraram e revistaram toda a casa; que não levaram nada 

a não ser a chave da camionete, controle do portão e a camionete em si; 

que o que atirou na época tinha o meio do cabelo pintado de branco e nas 

laterais meio moreno e a tatuagem no braço; que eu fiz o reconhecimento 

das fotos; (...) [questionado se confirma o autor do crime como a pessoa 

da foto de fl. 38, respondeu:] afirmou positivamente com a cabeça; que 

tinha tatuagens no braço; (...) que o primeiro foi o que atirou; (...) que a 

bala perfurou o intestino; (...) que depois que eu recebi o tiro, deduzi que 

eles queriam a camionete e já mostrei aonde estava a chave; (...) que foi 

um tiro; (...)” (sic).

A título de ilustração, valho-me do conteúdo do depoimento prestado por 

parte da testemunha/informante Ericky Ernandes Luiz Silva na fase 

extrajudicial (fls. 86/89), ocasião em que articulou sobre a participação do 

réu Douglas na empreitada criminosa, ao mencionar que:

“(...) logo após a pratica do crime, os suspeitos foram cercado pela polícia, 

e conseguiram fugir da polícia, sendo que os suspeitos saíram em 

disparada pela rodovia Br 163, sentido a Sorriso-MT, sendo que o 

motorista da camionete era MOSQUITO, e JEFERSON, vigiava a vítima, e o 

interrogando ficou em Sinop-MT, sendo que cerca de uma hora após o 

roubo ocorrido, o interrogando disse que não, e então GAUCHINHO, disse 

que estava tendo um “desacerto”, e após essa ligação a pessoa de 

DOUGLAS, vulgo CANELA, o qual disse “se tinha condições de ir até 

Lucas para resgatar os caras”, o interrogando disse que tinha condições 

sim, sendo que então o interrogando e DOUGLAS, encontraram-se com os 

dois indivíduos autores do roubo na entrada da cidade de Lucas do Rio 

Verde; (...) Que o roubo foi planejado e executado primeiramente sobre o 

comando de DOUGLAS, o qual já teria captado autores do crime para 

executarem o roubo, e então o interrogando que era o contato de 

GAUCHINHO, iria buscar a camionete, hillux, na saída de Sinop-MT (...)” 

(sic).

 D’outra banda, dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, 

afigura-se imprescindível assinalar, por oportuno, que a exposição dos 

fatos apresentada pela vítima mostra-se extremamente coerente e 

verossímil, revelando contornos densos de plausibilidade e de 

credibilidade, na medida em que confirma, estreme de dúvidas, que o réu 

desenvolveu comportamento com o propósito de realizar o ato de 

subtração, para tanto assumindo o risco de matar a vítima — com a 

consequência de que inexistem quaisquer motivos que possam retirar-lhe 

o atributo da confiança. Sob outro aspecto, de suma importância assinalar, 

por oportuno, que o conteúdo da versão veiculada por parte da vítima 

deixa transparecer extrema dose de coerência e de idoneidade, devido à 

existência de identidade/semelhança de detalhes e irrelevantes 

contradições que se limitam à especificação de dados periféricos.

Afora isso, desponta, como fator digno de destaque, também, que a vítima 

realizou, de forma objetiva, circundado com segurança categórica, a 

descrição morfológica e das características físicas do réu — que, na 

hipótese concreta específica, apresentava traços distintivos individuais 

típicos/próprios —, reconhecendo, sem qualquer dúvida, o requerido 

Douglas Fernando Pereira Mairesse como autor da ação criminosa (termo 

de reconhecimento fotográfico juntado nas fls. 37/40). Com efeito, os atos 

de reconhecimento, realizado, posteriormente à ultimação da infração 

penal — devido à proximidade temporal determinada com a ação delituosa 
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e a falibilidade natural da memória humana — que, ao mesmo tempo, se 

interpõe como elemento cognitivo harmonizado com o acervo de subsídios 

probatórios, revela-se dotado de expressiva idoneidade e não pode ser 

infirmado por posterior postura de hesitação na confirmação que culmina 

com a ratificação do ato — e que pode, perfeitamente, ser explicado, 

como consequência direta do sentimento de temor de represália/vingança 

ou de mera falha de memória, fruto do decurso do tempo.

A vítima, em seu depoimento judicial, foi completamente convicta ao 

apontar o réu Douglas como o autor do delito, mencionando suas 

tatuagens no braço e até mesmo a cor do cabelo (“que o que atirou na 

época tinha o meio do cabelo pintado de branco e nas laterais meio 

moreno e a tatuagem no braço”), o que se comprova através da ficha de 

qualificação anexa.

 O fato é que, e isso não se pode sonegar, não existem quaisquer 

elementos que possam tender a levar a desconfiar da versão veiculada 

por parte do ofendido.

Efetivamente, principalmente porque se trata de infração penal cometida 

de maneira oculta/clandestina, depreende-se, por inferência racional, que 

a prova exclusivamente subsumida no depoimento da vítima revela-se 

como a tônica, visto que esta espécie de delito é, na sua quase totalidade, 

consumada em circunstâncias e determinadas condições de lugar que, 

praticamente, impossibilitam a observação/assistência por parte de 

terceiros, de maneira que, a palavra da vítima passa a ganhar maior 

destaque e relevância, máxime se a versão apresentada possui arrimo 

nas demais provas produzidas.

A propósito, nesse pormenor, admitindo o depoimento da vítima, desde que 

em harmonia com o contexto probatório contido nos autos e verificada a 

inviabilidade de se admitir a versão apresentada pela defesa, como prova 

idônea/hábil para a prolação de decreto condenatório, colaciona-se, a 

título de ilustração, as seguintes decisões extraídas do repertório de 

jurisprudência do Augusto Superior Tribunal de Justiça, cujas ementas 

vão, de modo fragmentado, a seguir, transcritas:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE 

ABSOLVIÇÃO FUNDADA NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE 

DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. ‘As declarações da vítima, apoiadas nos 

demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a 

presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo 

ante a palavra divergente do réu’ (HC n. 195.467/SP, Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2011). (…)” (STJ, 

Habeas Corpus n.º 190.219/DF, 6.ª Turma, Relator: Ministro Sebastião Reis 

Junior, julgado em 06/10/2011).

“(…) 4. Embora existam críticas acerca do valor das declarações 

prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é certo que tal elemento de 

prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos 

nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que 

sopesada a credibilidade do depoimento, conforme se verifica ter ocorrido 

na hipótese. (…)” (STJ, Habeas Corpus n.º 162.913/SP, 5.ª Turma, Relator: 

Ministro Jorge Mussi, julgado em 05/04/2011).

“(…) 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, é de fundamental 

importância como elemento de convicção do Juiz, sobretudo quando em 

consonância com as demais provas existentes nos autos. Precedentes. 

(…)” (STJ, Habeas Corpus n.º 144.729/DF, 6.ª Turma, Relator: Convocado 

Des. Celso Limongi, julgado em 14/04/2011).

Ora, até se poderia falar em ausência de provas ou em provas 

insuficientes para emissão de um édito de condenação, não fosse a 

conjunção dos seguintes fatores, a seguir delineados: a) a palavra da 

vítima, coesa e segura ao apontar o requerido Douglas como o indivíduo 

que deflagrou a ação criminosa; b) a ausência de 

plausibilidade/verossimilhança da versão apresentada por parte do réu e 

por suas testemunhas de defesa.

Por via de consequência, exatamente concatenado nesse diapasão de 

ideias, considero a prova engendrada no processo segura, coesa e 

revestida da virtude de evidenciar a dinâmica e a forma como os fatos 

descritos na proposta acusatória se concretizaram, de forma que dúvidas 

não pairam no que diz respeito à autoria da infração penal. Destarte, 

nessa linha de provas e em face da realidade fática que desponta do 

contexto probatório, deduz-se que os elementos de cognição produzidos 

no processo configuram-se como instrumentos suficientes para a edição 

de juízo penal condenatório em detrimento do réu Douglas Fernando 

Pereira Mairesse.

 Desta feita, em uma análise conglobante das provas acostadas aos 

autos, resta claro que efetivamente o réu praticou o delito na forma 

descrita na denúncia. Ademais, sabe-se que no sistema processual pátrio, 

a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa da responsabilidade, não tem 

o condão de abalar o conjunto probatório já produzido.

Ressalvo que o crime de latrocínio na sua modalidade tentada consuma-se 

no momento em que há o emprego efetivo da violência contra a vítima 

(ânimo homicida), sendo irrelevante aferir se o bem patrimonial surrupiado 

foi ressarcido ou mesmo subtraído do ofendido.

Ora, se para a consumação do roubo foi efetuado um disparo em direção 

à vítima, observa-se que o resultado morte era esperado ou indiferente 

para o assaltante, o que subsume a conduta do réu ao crime de latrocínio 

tentado, pouco importando a gravidade das lesões sofridas pela vítima.

Destarte, destaca-se, sem qualquer percalço, da prova cotejada, que a 

conduta protagonizada por parte do réu ajusta-se, com perfeição, ao 

figurino legal que define o crime de latrocínio, na modalidade tentada, 

chancelado no corpo do art. 157, § 3.º c/c o art. 14, inciso II, ambos do 

Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de 

CONDENAR o réu Douglas Fernando Pereira Mairesse, devidamente 

qualificado, pela prática do crime de latrocínio, na modalidade tentada, na 

forma prevista no art. 157, §3.º c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código 

Penal.

 Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da individualização 

da pena, de estirpe constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da CRFB/88], à 

dosimetria da sanção penal a ser infligida ao requerido.

I. Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, tenho que 

o registro indicado em anexo, deve ser considerado em prejuízo do réu, 

como indicador de maus antecedentes. Isso porque, de acordo com o 

feitio da norma de regência, exatamente porque a definição de 

antecedentes criminais concentra-se na ideia/noção de fatos criminais 

pretéritos que integram o histórico de vida do indivíduo e que, ao mesmo 

tempo, retiram-lhe o predicado da primariedade, afigura-se viável 

majorar-se a pena-base, sob o fundamento da existência de maus 

antecedentes, levando-se por linha de estima a existência de processo 

criminal de latrocínio [art. 157, § 3.º, in fine, c.c art. 29, ambos do Código 

Penal] (AP n.º 234238 – comarca de Sinop/MT), cuja condenação foi de 27 

(vinte e sete) anos de reclusão, 02/05/2017. Diante deste panorama, 

vislumbra-se que o agente possui uma mentalidade conturbada tendente a 

prática delituosa.

 No que tange à culpabilidade, aos motivos do crime, ao comportamento da 

vítima e as consequências do crime, considero que tais rubricas são 

incapazes de gerar registros desfavoráveis ao requerido, já que o seu 

cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social. Às 

circunstâncias do crime, por sua vez, não favorecem ao acusado eis que 

se trata de roubo de objeto de alto valor, consistente em um veículo Toyota 

Hillux, ano 2013/2013, o que demanda maior engenhosidade na empreitada 

criminosa.

 Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

 Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica a maioria 

unânime daquelas que foram reputadas favoráveis com exceção aos 

antecedentes criminais, fixo a PENA-BASE imputada ao réu em 22 (vinte e 

dois) anos de reclusão.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Em um primeiro prisma 

de enfoque, não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes. 

De outro lado, observa-se que, consoante análise anteriormente 

desenvolvida, ao acusado, em função da existência de uma execução 

penal (289532 – Sinop/MT), deve ser cominado o atributo de reincidente 

[art. 61, inciso I do Código Penal].

 Assim, como forma de concretizar a aplicação da circunstância 

agravante, aumento a pena fixada na razão de 01 (um) ano, ficando a 

pena provisória no patamar de 23 (vinte e três) anos de reclusão.

 Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA. Primeiramente, 

é de bom alvitre realçar que a infração penal foi praticada na modalidade 

tentada. Assim, diminuo a pena fixada em 07 (sete) anos, 08 (oito) meses, 

na razão de 1/3, em função de o requerido ter iniciado o ‘iter criminis’ e, 

como corolário, ingressado na fase de execução do delito, concretizando, 

na sua feição parcial, a ação de subtração e de desferir disparo de arma 

de fogo na direção da vítima (não vindo a óbito) — hipótese de tentativa 

incruenta de latrocínio [art. 14, inciso II e parágrafo único, do Código 
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Penal]. D’outra banda, depreende-se que não subsiste a incidência de 

qualquer causa de aumento da sanção penal. Logo, a pena definitiva fica 

fixada em 15 (quinze) anos, 04 (quatro) meses de reclusão.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao réu a 

pena de multa, que ora vai fixada em 60 (sessenta) dias-multa, na razão 

de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido 

monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas, em análise 

retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação 

econômica do réu.

II. Da Determinação do Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da 

Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de 

Direitos. Da Suspensão Condicional da Pena.

 A pena será cumprida em regime FECHADO, inicial, em conformidade com 

o comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, alíneas ‘a’ do Código 

Penal.

Deixo de concretizar à substituição da pena privativa de liberdade aplicada 

por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, concretamente 

cominada, excedeu os limites máximos preconizados na norma de 

regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses 

factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável 

proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o 

ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de 

direção [art. 77 do Código Penal].

III. Da Análise da Possibilidade do Réu Apelar em Regime de Liberdade.

Não reconheço ao réu o direito de apelar em liberdade. A uma porque a 

base empírica sobre a qual se debruçaram os fundamentos que deram 

sustentáculo à manutenção do réu provisoriamente segregado (com o 

objetivo de salvaguardar a ordem pública, corporificada, na situação 

hipotética concreta, na gravidade em concreto da ação criminosa, dado o 

emprego de violência real e de grave ameaça à vítima), até o presente 

momento, manteve-se íntegra, sem quê se operasse qualquer variação ou 

modificação do contexto fático subsequente. Inexistem, nos autos, 

quaisquer elementos de convicção que tenham, só por si, a especial 

virtude de conduzir à ideia de que tenham cessado os motivos que 

catalisaram na manutenção da prisão do acusado. A duas porque o 

requerido permaneceu preso durante toda a instrução criminal, por 

consectário lógico, não se justifica que, nessa etapa da liturgia 

procedimental em que foi admitida a acusação, seja agraciado com o 

direito de aguardar o julgamento de eventual recurso interposto em seu 

benefício em liberdade.

 IV. Das Demais Providências.

Condeno o réu no pagamento das custas judiciais, proporcionalmente, 

podendo ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, em 

sede de execução penal [art. 804 do Código de Processo Penal; art. 3.º, 

inciso II e § 1.º da Lei Estadual n.º 7.603/2001].

Na hipótese de interposição de recurso, DETERMINO que seja formado o 

respectivo processo de execução provisório para que, na sequência do 

desdobramento dos fatos, seja remetido à Vara de Execuções Criminais 

da Comarca de Sinop/MT, para unificação no PEP n.º 289532.

Transitada em julgado a sentença e mantida a condenação:

a) preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao 

Departamento de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII do Código de 

Processo Penal];

b) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos 

políticos [art. 15, inciso III da CRFB/88];

c) forme-se e remeta-se o processo de execução à Vara das Execuções 

Criminais [art. 105 da Lei n.º 7.210/1984].

Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª vara 

criminal. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se 

e Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso/MT, 30 de outubro de 2017.

 Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 183813 Nr: 11451-26.2017.811.0040

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR SIGNORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, sem prejuízo de pronta reapreciação em caso de 

demonstração da urgência alegada, INDEFIRO a antecipação de tutela 

requerida.Caso haja qualquer alteração do quadro ora apresentado, 

conclusos novamente.Cite-se o requerido para oferecimento de resposta, 

com expedição do necessário. Intimem-se o Ministério Público e o 

Advogado do autor.Serve a presente decisão como mandado e Carta 

Precatória.Com a retomada do expediente forense, remeta-se à Central de 

Distribuição.Sorriso/MT, em 22 de dezembro de 2017.Emanuelle Chiaradia 

Navarro Mano,Juíza de Direito.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 163831 Nr: 11422-10.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIA MESQUITA DE LIMA ALMEIDA, 

TAINARA SALLY REIS PAES, itamar de jesus oliveira, GUILHERME 

VINICIUS BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14068 B

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa, 

para, querendo, manifestar sobre o resultado da pretensão de fls. 

224/225, encartado às fls. 280/283, tudo em homenagem aos principios do 

contraditório e de ampla defesa.

Fabiane Nascimento

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 176421 Nr: 6912-17.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL GOMES DOS ANJOS, MILENA 

NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR RIBAS DE CAMPOS - 

OAB:18914

 Processo: 6912-17.2017.811.0040 (Código 176421) VISTOS/KP. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia e 

manifestação do MPE quanto à mesma, estando o feito apto ao seu 

saneamento e incursão na fase eminentemente probatória. Destarte, não 

sendo o caso de absolvição sumária face não incidência das hipóteses do 

artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et seq, ambos do CPP, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30/01/2018 às 

14:00 horas. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos 

limites territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para 

comparecimento pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena 

de: condução coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa 

da diligência e responsabilidade criminal pelo crime de desobediência ex vi 

exegese dos artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência 

do respectivo mandado judicial de intimação. Requisite à respectiva 

autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) e comunique o referido 

chefe de repartição sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva 

da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. Já para 

as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais 

de outros juízos brasileiros ou internacionais, determino que o(a) diligente 

gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou carta de ordem, 

observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 222 ou 222-Ass, 

respectivamente, notadamente a não suspensão da marcha procedimental 

ut § 1º do artigo 222, todos do CPP. Cumpra, providenciando e expedindo 

o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 05 de dezembro de 2017. 

ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 120037 Nr: 1589-36.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY SILVA SANTOS, RONALDO RIBEIRO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Processo: 1589-36.2014.811.0040 (Código: 120037)

VISTO/MV

Destarte, considerando a certidão de fl.120, onde o Ministério Público 

afirma que o réu Ronaldo Ribeiro dos Santos encontra-se em local incerto 

e não sabido, intime-se o advogado constituído nos autos para que este 

informe o atual endereço do réu, no prazo de 5 (cinco) dias.

Sem prejuízo ao acima exposto, considerando que este magistrado tomou 

posse e entrou em exercício nesta 2.ª Vara Criminal no dia 18/09/2017 e, 

considerando a readequação de pautas das 1.ª e 2.ª Varas Criminais e 

Jecrim (atuação do mesmo membro do MPE), redesigno a oralidade em 

comento para o dia 19/06/2018, às 13:30 horas.

Convém ressaltar que o processo seguirá independente da presença do 

réu.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 15 de dezembro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 150993 Nr: 4621-78.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MENDES DA SILVA 

- OAB:6518 e 7.603/MT

 Processo: 4621-78.2016.811.0040 (Código 150993)

VISTO/KP.

Destarte, considerando que este magistrado tomou posse e entrou em 

exercício nesta 2.ª Vara Criminal no dia 18/09/2017 e, considerando a 

readequação de pautas das 1.ª e 2.ª Varas Criminais e Jecrim (atuação do 

mesmo membro do MPE), redesigno a oralidade em comento para o dia 

05/06/2018, às 14:00 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 15 de dezembro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 180243 Nr: 9272-22.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gomes da Silva - 

OAB:23208/O, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 VISTOS/MV.Trata-se de ação penal com derradeira apresentação da 

defesa prévia, estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase 

eminentemente probatória.Destarte, não sendo o caso de absolvição 

sumária face não incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme 

gizado no artigo 399 et seq, ambos do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27/02/2018 às 17:00 horas.Publique tal 

decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação do(a/s) 

advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP, sendo que a marcha procedimental deste 

processo seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) 

previamente declarado revel ut artigo 367 do mesmo CPP.As testemunhas 

arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais deste juízo 

serão pessoalmente intimadas para comparecimento pessoal e obrigatório 

na oralidade encimada, sob pena de: condução coercitiva, condenação ao 

pagamento de multa e despesa da diligência e responsabilidade criminal 

pelo crime de desobediência ex vi exegese dos artigos 218 e 219 do CPP, 

devendo constar tal advertência do respectivo mandado judicial de 

intimação.Requisite à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es) e comunique o referido chefe de repartição sobre a expedição 

de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) servidor(a/s) 

público, indicando-lhe data e horário da oralidade ut norma cogente dos §§ 

2º e 3º do artigo 221 do CPP. Já para as testemunhas arroladas pelas 

partes e residentes nos limites territoriais de outros juízos brasileiros ou 

internacionais, determino que o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a 

necessária carta precatória ou carta de ordem, observando na espécie o 

regramento ínsito nos artigos 222 ou 222-A ss, respectivamente, 

notadamente a não suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 

222, todos do CPP. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário 

com celeridade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 182139 Nr: 10365-20.2017.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, MDNBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA NISHIMOTO 

BRAGA SAVOLDI - OAB:9216, JEANNE GRAPIGLIA MACHADO DA 

SILVA - OAB:23566/O

 DELIBERAÇÃO

 Por fim a MM. Juíza de Direito Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Conforme manifestação colhido nesta oralidade, na qual a vítima 

manifesta expressamente seu desinteresse na manutenção das medidas 

protetivas concedidas, o que indica cessação dos atos de violência 

doméstica configurados, impondo-se, por consequência, a extinção deste 

processo cautelar, ante a perda do objeto. Assim, homologo a 

manifestação da vítima, e, em consequência, JULGO EXTINTO O FEITO 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, c/c art. 13 da Lei n.º 11.340/06, dada a falta superveniente 

de interesse processual, razão pela qual REVOGO AS MEDIDAS 

PROTETIVAS outrora concedidas. Sem custas. Após as formalidades 

legais, transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas de estilo ut CNGC. Ciência pessoal ao(a/s) nobre 

membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do 

Estado de Mato Grosso atuante no feito. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

3- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.
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Nada mais havendo a consignar, às 16:00 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juíza: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 159569 Nr: 8898-40.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN NUNES PEREIRA SALES, 

HEMERSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo: 8898-40.2016.811.0040 (Código 159569)

 VISTOS/MV

Trata-se de recurso(s) de apelação criminal manejada contra a sentença 

derradeira, deveras, preenchidos os requisitos legais objetivos e 

subjetivos do artigo 593 et seq do CPP, RECEBO a presente irresignação 

no(s) seu(s) efeito(s) legal(is).

Conforme gizado no artigo 600 et seq do CPP, se ainda não o feito, vista à 

parte apelante pelo prazo de 08(oito) dias e, na sequência, à parte 

apelada pelo mesmo prazo, com escopo de colher as razões e 

contrarrazões recursais.

 Alfim do prazo encimado, forte no artigo 601 do CPP – após adotadas as 

providências do item da CNGC/MT – remetam os autos ao e. TJMT, 

procedendo às anotações e baixas necessárias, bem como, grafando 

nossas sinceras homenagens.

Publique tal decisum uma única vez no DJE e, sendo necessário e atuando 

no feito, ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 08 de fevereiro de 2018

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 171325 Nr: 4176-26.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO GUERRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.678

 Certifico e dou fé, que nesta data entrei em contato telefônioco com o 

advogado da parte requerida e conforme fl. 261, informei acerca da 

audiência datada para o dia 16/01/2018, ás 13:00 horas na Sergunda Vara 

Criminal da Comarca de Tangará da Serra - MT, conforme exarado abaixo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 171325 Nr: 4176-26.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO GUERRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.678

 Processo: 4176-26.2017.811.0040 (Código 171325)

VISTOS/KP.

Destarte, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/01/2018 às 18:00 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP, sendo que a marcha procedimental deste 

processo seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) 

previamente declarado revel ut artigo 367 do mesmo CPP.

As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais 

deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento pessoal e 

obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução coercitiva, 

condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência ex vi exegese dos 

artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência do respectivo 

mandado judicial de intimação.

Requisite à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) e 

comunique o referido chefe de repartição sobre a expedição de mandado 

para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, 

indicando-lhe data e horário da oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º 

do artigo 221 do CPP.

 Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, determino que 

o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou 

carta de ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 

222 ou 222-Ass, respectivamente, notadamente a não suspensão da 

marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP.

 Por fim, intime-se a testemunha Weslley Soth de Almeida no endereço 

informado pelo MPE a fl. 211.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 05 de dezembro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 173427 Nr: 5397-44.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA DA SILVA ANDRADE, GUSTAVO 

VICENTINO FIDELIO, RENATO DIEGO MENESES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:, JOSÉ FERNANDO MARTINS BARALDI - OAB:8970, MATHIS 

HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0

 Processo: 5397-44.2017.811.0040 (código 173427)

SENTENÇA

Crime de tráfico ilícito de entorpecentes – Confissão na seara judicial - 

materialidade e da autoria do crime de tráfico em relação a um dos réus – 

Condenação.

Demais réus - Crime de tráfico ilícito de entorpecentes - Provas 

insuficientes para condenação. Autoria não comprovada. 

Desclassificação. Art. 28 da Lei 11.343/2006.

 Associação para o tráfico – autoria e materialidade não comprovada - 

Absolvição.

VISTOS

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Publico Estadual em 

desfavor de LARISSA DA SILVA ANDRADE, GUSTAVO VICENTINO 

FIDELIO e RENATO DIEGO MENESES, denunciando-os como incurso nos 

artigos 33, caput e 35 da Lei n.º 11.343/06, face conduta realizada em 24 

de maio de 2017, por volta das 19h00min, em via pública, especificamente 

na Rua 27, Bairro Jardim Aurora, próximo ao Estádio Municipal, nesta 

cidade urbe, consistente em trazer consigo, para fins de entrega a 

terceira pessoa, porções de substâncias entorpecentes, popularmente 

conhecida como “maconha”, causadoras de dependência física e/ou 

psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar.

Conforme se infere dos autos, no respectivo dia, a PM em rondas pela 

região avistaram duas motocicletas estacionadas em local ermo, ao 

realizarem a abordagem foram localizadas em propriedade dos 

denunciados Larissa, Gustavo e Renato, 01 porção, 03 porções e 01 

porção, respectivamente, porções estas de substância cannabis sativa.

Posteriormente os policiais deslocaram-se até a residência do denunciado 

Gustavo, sendo lá encontradas 1 tablete de substância “maconha”, 5 

comprimidos de substância análoga à ecstasy, 1 cartela contendo 15 

substâncias análogas à dietilamida do ácido lisérgico, popularmente 

conhecida como “LSD”, por fim, ainda fora localizada uma balança de 
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precisão.

Para efetivação da materialidade delitiva, colheu-se a notitia criminis, auto 

de prisão em flagrante (fls. 08/34), boletim de ocorrência (fls. 35/36), 

termo de depoimento (fls. 09/12), termo de exibição e apreensão (fl. 13), 

auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 31/32), 

nota de ciência das garantias constitucionais (fls. 20, 26 e 30), termo de 

qualificação, vida pregressa e interrogatório dos réus (fls. 15/30) e 

relatório de Lei (fls. 52/54).

A denúncia foi oferecida em 28/06/2017, (fl. 65), sendo determinada em 

04/07/2017 a notificação dos réus para apresentarem defesa preliminar 

(fl. 66).

 Os denunciados Gustavo, Renato e Larissa foram devidamente 

notificados, conforme fls. 74 e 76, apresentando defesa preliminar e 

requerendo diligências, conforme fls. 78/80.

 Resposta escrita à acusação apresentada pelo denunciado Renato às fls. 

81/85.

A denúncia foi recebida (fl. 86), sendo na mesma data designada 

audiência de instrução e julgamento para o dia 11/09/2017.

A defesa dos denunciados Gustavo e Larissa requereu a apreciação das 

diligências solicitadas (fl. 87), sendo as mesmas indeferidas, conforme 

Decisão de fl. 88.

Audiência de instrução e julgamento realizada em 11/09/2017 (fls. 

110/122), sendo na oralidade ouvida as testemunhas de acusação e 

defesa, procedendo com o interrogatório dos réus, sendo na oralidade 

homologado a desistência das testemunhas de defesa ausentes, bem 

como, apresentado pedido de revogação da prisão preventiva em favor 

dos réus. Por fim, fora requisitado o laudo pericial definitivo das 

substâncias entorpecentes.

Às fls. 133/142 o parquet manifestou-se desfavoravelmente ao pedido de 

revogação da prisão preventiva dos denunciados.

Às fls. 145/146 fora indeferido o pedido de revogação da prisão 

preventiva dos réus.

Laudo pericial definitivo da substância entorpecente juntado às fls. 

151/152.

Fora ajuizada correição parcial pela defesa dos réus Gustavo e Larissa, a 

qual fora indeferida a liminar, conforme fls. 174/177.

Em sede de alegações finais em forma de memoriais (fls. 153/167) o 

membro do Ministério Público pugnou pela condenação dos réus, como 

incurso nas penas dos artigos 33, caput e 35 da Lei n.º 11.343/06, por 

considerar provada de forma robusta a autoria e a materialidade dos 

delitos.

A defesa dos réus Larissa e Gustavo apresentaram alegações finais em 

forma de memoriais às fls. 178/190, pugnando pela declaração de nulidade 

do presente processo ante o cerceamento de defesa, tendo em vista que 

foram indeferidas as diligências com o fito de demonstrar a preparação do 

flagrante, pela absolvição dos réus por não restar demonstrado a prática 

de tráfico de entorpecentes e, em caso de condenação, que seja pelo 

crime de tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06, 

fixando a pena no mínimo legal, por serem os acusados primários e terem 

bons antecedentes, pugnando ainda pela aplicação atenuante prevista no 

art. 65, I do Código Penal.

A defesa do réu Renato apresentou alegações finais em forma de 

memoriais às fls. 193/196, alegando que o mesmo não praticou mercancia 

do entorpecente, mas estava no local somente para fazer uso juntamente 

com os demais réus.

Vieram os autos conclusos.

Eis o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, onde se atribui aos réus 

LARISSA DA SILVA ANDRADE, GUSTAVO VICENTINO FIDELIO e RENATO 

DIEGO MENESES, a pratica dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 

35 da Lei n.º 11.343/06.

I. Do Crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006

O delito de tráfico ilícito de drogas tipificado pelo art. 33, caput, da Lei 

11.343/06 leciona:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, 

vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer 

consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer 

drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar:

 Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

 Da Materialidade

Ab initio, insta consignar que o delito de tráfico ilícito de entorpecentes é 

crime de perigo abstrato, havendo mera probabilidade de dano ao bem 

jurídico tutelado, e formal, não sendo necessário resultado naturalístico 

para a consumação do delito.

Neste sentido, no caso sub examine, as provas da materialidade do delito 

estão consubstanciadas na notitia criminis, auto de prisão em flagrante 

(fls. 08/34), boletim de ocorrência (fls. 35/36), termo de depoimento (fls. 

09/12), termo de exibição e apreensão (fl. 13), nota de ciência das 

garantias constitucionais (fls. 20, 26 e 30), termo de qualificação, vida 

pregressa e interrogatório dos réus (fls. 15/30) e relatório de Lei (fls. 

52/54) e laudo pericial definitivo da substância apreendida (fls. 151/152), 

onde apresentou positivo para a presença de cannabis sativa, 

popularmente conhecida como maconha, entretanto, convém ressaltar que 

não restara demonstrada a presença de anfetamina e de LSD (ácido 

lisérgico), tendo em vista a falta de insumos, conforme fls. 151/152.

 Sendo assim, não há dúvidas acerca da materialidade delitiva.

 Da autoria em relação ao acusado - GUSTAVO VICENTINO FIDELIO

 Quanto ao réu GUSTAVO VICENTINO FIDELIO, a autoria ressai 

induvidosa, vez que em seu interrogatório prestado perante a Autoridade 

Judiciária, o mesmo confessou que buscou R$ 100,00 (cem reais) de 

substância entorpecente “maconha” para entregar para uma terceira 

pessoa de nome Pedro, supostamente um policial, conforme afirmado em 

seu interrogatório, vejamos:

O acusado GUSTAVO VICENTE FIDELIO, em seu depoimento em juízo, (CD 

mídia em anexo fls. 121) disse:

 “(...) ligaram pra mim pra pedir R$ 100,00 (cem reais) de droga e eu como 

sou usuário eu fui simplesmente até na boca de fumo lá do outro lado da 

cidade comprei R$ 100,00 (cem reais) de maconha, separei uma parte pra 

mim consumir e outra parte “tava” levando pro Renato”.

 Em outra parte do seu depoimento o mesmo afirmou:

 (...) que ia repassar a droga para a pessoa de Pedro: “Eu só passei para 

ele para repor o que tinha gasto (...)”.

Em depoimento em juízo a testemunha o Policial Militar GERRESSY gLUIZ 

ALVES DOS SANTOS, disse:

“ Que estava realizando rondas no bairro e avistaram eles em uma região 

escura ali (...); Que chamou a atenção, então eles fizeram a 

abordagem(...); Que foi encontrado com eles algumas trouxinhas de 

maconha (...); Que um deles, o Gustavo disse que na casa dele tinha mais 

drogas (...); Que pediram apoio para outra guarnição e se deslocaram até 

a residência e com a presença dele (Gustavo), que ele mesmo falou onde 

estava os objetos (drogas), que na casa tinha LSD, ESTASY, maconha e 

balança de precisão (...)”

 Oportuno ressaltar que, para a configuração do delito de tráfico, não se 

exige que o objeto do flagrante seja o ato da venda da droga, bastando a 

comprovação de que o agente possuía a intenção de comércio ilegal da 

substância, o que deve ser aferido através da análise de todo o conjunto 

probatório, o que in casu, restou configurado diante do interrogatório do 

réu Gustavo em juízo.

Válido ressaltar que para a configuração do delito de tráfico prescindível 

que se comprove que a droga apreendida tinha como fim precípuo a 

mercancia, uma vez que para o crime em questão inexiste o pressuposto 

da prática de atos onerosos ou de comercialização, mesmo porque, no 

tipo incriminador há previsão do fornecimento, ainda que gratuito, da 

substância entorpecente.

Nesse sentido, colaciono o seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO 

DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO 

RECURSAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA TÍPICA PREVISTA NO 

PARÁGRAFO 2º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 – ALEGAÇÃO DE 

MERO AUXÍLIO AO USO INDEVIDO DE ENTORPECENTES – 

INSUBSISTÊNCIA – FORNECER A PRÓPRIA DROGA A TERCEIROS, 

ONEROSA OU GRATUITAMENTE, CONFIGURA O CRIME DE TRÁFICO 

ILÍCITO DE DROGAS – ADEQUAÇÃO TÍPICA – RECURSO DESPROVIDO.

 O ato de trazer consigo e fornecer substância entorpecente à terceiras 

pessoas configura, sem margem de dúvida, o crime previsto no artigo 33, 

caput, da Lei nº 11.343/2006 e não outra figura típica menos gravosa, não 

havendo se falar, portanto, em desclassificação.

(Ap 17371/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE 

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PLEITO ABSOLUTÓRIO – 

IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO INCRIMINADOR ROBUSTO E 
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IDÔNEO QUE EVIDENCIA A CONDUTA DE FORNECER DROGAS, AINDA 

QUE GRATUITAMENTE – APELO IMPROVIDO.

- Ainda que a droga seja fornecida gratuitamente a terceiros, incorre o 

agente no tipo previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/06, 

principalmente diante do caráter fomentador da conduta. A alegada 

condição de usuário, por si só, não exclui a traficância, quando a 

condenação vem alicerçada em provas robustas colacionadas nos autos.

(Ap 131707/2011, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/06/2013, Publicado no DJE 

05/07/2013)

Destarte, inexiste nos autos elementos capazes para absolver ou mesmo 

desclassificar a conduta praticada pelo acusado GUSTAVO, para aquela 

tipificada no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, ou seja, para o mero uso de 

entorpecente, quando os elementos probatórios dão conta de que ele foi 

quem efetivamente fornecera a droga para o suposto “policial” que estava 

se passando por usuário.

Portanto, todas as provas produzidas formam um conjunto probatório 

harmônico e desfavorável ao réu Gustavo, autorizando assim, um juízo de 

certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

Sendo assim, o requerimento de absolvição feito pela defesa do acusado 

Gustavo não merece prosperar, visto que todas as provas constantes 

dos autos o indicam o mesmo como autor do delito em questão. Mister 

esclarecer que neste feito as provas colhidas ultrapassam a mera 

presunção e/ou conjectura, pois resta robustamente provada a autoria e a 

materialidade do delito.

Enfim, consubstancialmente comprovada a materialidade dos fatos e a sua 

autoria, resta-me, tão somente, aplicar-lhe as sanções pertinentes 

referentes ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Da autoria em relação aos réus LARISSA DA SILVA ANDRADE E RENATO 

DIEGO MENESES

 Quanto aos réus Larissa da Silva Andrade e Renato Diego Meneses, não 

restaram demonstrados nos autos a pratica de mercancia da substância 

entorpecente por parte dos mesmos, haja vista que o próprio réu Gustavo 

afirmara em seu depoimento que somente ele buscou a droga na “boca de 

fumo lá do outro lado da cidade” (fl. 121), sendo que iria entregar uma 

parte para Renato e repassar o restante para a pessoa de Pedro. Quanto 

à ré Larissa, a mesma possuía consigo somente uma pequena porção de 

maconha.

Malgrado o réu Renato ter afirmado em seu depoimento prestado perante a 

Autoridade Policial (fls. 27/29) que havia recebido uma ligação de uma 

pessoa de nome Pedro e que havia combinado com Gustavo de comprar a 

droga, pegar uma porção para ambos e repassarem para Pedro, do cotejo 

probatório lastreado nos autos não restara demonstrada a prática da 

mercancia de drogas por parte do réu Renato, nem tampouco da ré 

Larissa.

Da Desclassificação em relação aos réus LARISSA DA SILVA ANDRADE 

E RENATO DIEGO MENESES

 Consequentemente, diante desta moldura, tomando-se em consideração 

que não subsiste qualquer elemento cognitivo que detenha a aptidão de 

demonstrar, de maneira concreta e objetiva, mediante a obtenção de 

subsídios probatórios mínimos e idôneos, a prática de ato de comércio e 

de disseminação de substância entorpecente, por parte dos réus, dado à 

existência de veementes vestígios de que a droga apreendida em seu 

poder destinava-se ao consumo, à míngua de apreensão de qualquer 

objeto relacionado com o comércio de drogas e devido à circunstância de 

que a quantidade de substância entorpecente se revela compatível com a 

proposta de consumo pessoal e compartilhado, considero que a postura 

desenvolvida por parte dos acusados ajusta-se, com perfeição, ao 

figurino legal que define a infração penal de porte, para consumo pessoal, 

de substância entorpecente prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

Dando sequência à linha de raciocínio anteriormente desenvolvida, não 

obstante a proposta acusatória tenha feito menção de que a conduta 

protagonizada por parte dos requeridos tenha encontrado ressonância 

legal no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, penso que esta conjuntura não 

origina qualquer prejuízo à defesa do réu, na exata medida em que 

externou o repertório de justificativas com suporte nos fatos discriminados 

na denúncia que, por sua vez, não sofreram qualquer tipo de modificação. 

É que, afigura-se perfeitamente viável, o hermeneuta ofertar definição 

jurídica diversa daquela preconizada na peça acusatória, na hipótese de 

os fatos nela relatados dos quais essencialmente se defendem os 

acusados, subsumirem-se, com perfeição, aos elementos normativos que 

a nova tipificação penal encerra em si mesma, porquanto a atividade do 

juiz, nessas circunstâncias, está pautada em, ao lado do processo de 

subsunção do fato ocorrido ao modelo legal abstrato inserido em uma 

norma penal incriminadora, promover a aplicação da legislação, de acordo 

com os critérios de justiça e dos interesses sociais e individuais em 

apreço, observado, ainda, o princípio da proporcionalidade. Inteligência do 

teor do art. 383 do Código de Processo Penal.

Diante do acima exposto e com espeque no conteúdo normativo do art. 

383 do Código de Processo Penal, DESCLASSIFICO o crime registrado na 

proposta acusatória, imputado aos réus LARISSA DA SILVA ANDRADE e 

RENATO DIEGO MENESES, ambos devidamente qualificado, denunciados 

como incurso nas sanções previstas no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, 

para a infração penal de porte, para consumo pessoal de substância 

entorpecente (art. 28 da Lei n.º 11.343/2006).

Com efeito, procedida a desclassificação da conduta imputada aos 

acusados, do artigo 33 para aquela prevista no artigo 28, ambos da Lei nº 

11.343/06, cabível, em tese, a suspensão condicional do processo, 

preconizada no artigo 89 da Lei nº 9.099/95, assim, com espeque no 

disposto no § 2.º do artigo 383 do CPP, como resultado natural da nova 

definição jurídica dos fatos, DECLARO a incompetência deste Juízo da 2.ª 

Vara Criminal de Sorriso/MT, para apreciar e julgar o fato minudenciado e 

versado nos presentes autos e DETERMINO a remessa da presente ação 

penal ao Juizado Especial Criminal desta comarca.

DETERMINO que seja expedido alvará de soltura em favor dos acusados 

LARISSA DA SILVA ANDRADE e RENATO DIEGO MENESES, se por outro 

motivo não estiverem presos.

 Conforme regramento da Resolução 108/2010/CNJ, especialmente § 6º do 

artigo 1º, o Alvará de Soltura será encaminhado diretamente à Direção do 

Estabelecimento Penal que se encontra o réu, sendo que sua liberdade se 

dará no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, pena de 

responsabilidade disciplinar e penal.

Assim, com urgência, encaminhe-se o Alvará de Soltura à Autoridade 

Administrativa responsável pela custódia, certificando nos autos a data, 

local e horário do cumprimento, bem como o estabelecimento prisional e o 

respectivo diretor e se a diligência resultou ou não na soltura do preso ou 

as razões que eventualmente justificaram a manutenção da prisão, tudo 

em 24 (vinte e quatro) horas.

II. Da Infração prevista no art. 35 da Lei 11.343/2006

Dispõe o artigo 35 da Lei 11.343/06, in verbis:

 Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, 

reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput 

e § 1o, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 

(setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem 

se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.

Para a configuração do crime de associação para tráfico, mister a 

comprovação do dolo caracterizador do tipo - animus associativo - a 

reunião de duas ou mais pessoas com a finalidade de cometerem, 

reiteradamente ou não, quaisquer das condutas típicas previstas no art. 

33, caput, formando, seus autores, uma verdadeira societas sceleris com 

estabilidade e permanência.

Conquanto a norma penal se refira à associação para a execução 

reiterada ou não de crimes, doutrina e jurisprudência têm exigido para a 

caracterização do tipo em comento, a reunião estável com fins 

permanentemente ilícitos. Isso porque, se o crime se caracterizasse com a 

mera reunião eventual de dois ou mais agentes, estar-se-ia punindo a 

coautoria como se delito autônomo fosse. Aliás, o concurso de agentes, 

que caracterizava causa especial de aumento de pena sob a égide da Lei 

n.º 6.368/76, hoje foi banida da Lei Antidrogas.

Logo, conclui-se que o crime tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/06 

demanda, para sua caracterização, prova segura do permanente ânimo 

associativo dos criminosos.

Sobre o tema, lecionam Renato Marcão e Guilherme de Souza Nucci:

 Para a forma descrita no caput, exige-se a pluralidade de agentes, duas 

ou mais pessoas, ligadas entre si por um animus associativo, para fim de 

praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 

33, caput e § 1º, e 34 da Lei nº 11.343/2006. É necessário que a 

associação seja estável; é preciso identificar certa permanência na 

societas criminis, que não se confunde com mera co-autoria (MARCÃO, 

Renato. Tóxicos, 4ª edição, 2007, São Paulo: Editora Saraiva, p. 281).

 Análise do núcleo do tipo: associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas 

ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes 
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previstos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34 da Lei 11.434/2006. É a 

quadrilha ou bando específica do tráfico ilícito de entorpecentes (...) 

Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada 

associação criminosa (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e 

Processuais Penais Comentadas, 1ª edição, 2006, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, pág. 784).

Nesse mesmo sentido, vem decidindo a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO MANTIDA 

- ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PERMANÊNCIA NÃO 

CARACTERIZADA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - PENAS REDUZIDAS - 

TRÁFICO PRIVILEGIADO - REGIME PRISIONAL - REINCIDÊNCIA - BIS IN 

IDEM - IMPOSSIBILIDADE. 1. A lei anterior (6.368/76) previa uma causa de 

aumento de pena para a associação criminosa de caráter eventual. A lei 

revogadora, a 11.343/2006, não reeditou tal majorante, mantendo, 

contudo, a figura da associação. Conclui-se que é necessário que tal 

associação seja estável e permanente o que, caso contrário, configuraria 

o mero concurso de agentes. 2. O animus associativo é a figura central do 

tipo penal do art. 35 da Lei 11.343/2006 e deve restar comprovado de 

maneira cabal já que o simples concurso não é o bastante para essa 

finalidade. 3. [...] (TJMG - A.C. n.º 1.0145.07.389898-6/001 - Rel. Des. 

Alexandre Victor de Carvalho - j. 03/03/2009 - D.O.P.J. 06/04/2009) 

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO - 

AUSÊNCIA DE ""ANIMUS"" ASSOCIATIVO - ABSOLVIÇÃO - AGENTE 

PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES - APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE 

REDUÇÃO DE PENA - POSSIBILIDADE. 1. [...] 2. Incomprovado o ""animus"" 

associativo mais ou menos estável ou permanente, não há que se falar em 

associação para o tráfico, pois, para a sua caracterização é 

indispensável a associação de duas ou mais pessoas; acordo dos 

parceiros; vínculo associativo; e a finalidade de traficar tóxicos, formando 

uma verdadeira "societas sceleris" para essa finalidade, o que não se 

verifica na co-autoria ocasional ou transitória. [...] (TJMG - A.C. n.º 

1.0223.08.243270-7/001 - Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos - j. 

09/12/2008 - D.O.P.J. 09/01/2009)

 In casu, entendo que a prova coligida mostrou-se insuficiente a 

demonstrar a existência de vínculo associativo entre os acusados 

LARISSA DA SILVA ANDRADE, GUSTAVO VICENTINO FIDELIO e RENATO 

DIEGO MENESES, de forma estável e permanente, visando o comércio 

ilegal de drogas.

Não é possível extrair dos autos elementos suficientes de que os 

acusados tenham firmado ajuste prévio permanente e estável para a 

prática da traficância, o que afasta a hipótese de associação.

 Ademais, convém ressaltar que a existência de meros indícios e 

presunções não autoriza a condenação dos acusados por delito tão 

grave, impondo-se o acolhimento do brocardo in dubio pro reo.

Neste mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

Para a caracterização do delito previsto no art. 14 da Lei 6.368/76 (atual 

art. 35), o animus associativo há de ser cumpridamente provado, pois é 

figura integrante do tipo, indispensável para sua caracterização. Quando 

existem tão somente indícios, que não se apresentam como indicativos 

concludentes da materialidade e da autoria do delito de tráfico de 

entorpecentes, não pode ser afirmada a associação." (RTRF - 4ª Reg. 

14/215).

Destarte, por não restar configurado o delito previsto no artigo 35 da Lei 

11.343/2006, a absolvição dos acusados quanto a esse delito é medida 

que se impõe.

 DISPOSITIVO

Ex positis, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia vestibular para: CONDENAR o acusado 

GUSTAVO VICENTINO FIDELIO, já qualificado nos autos, como incurso nas 

penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; bem como, nos termos do 

artigo 386, VII, do CPP, ABSOLVER, os acusados LARISSA DA SILVA 

ANDRADE, GUSTAVO VICENTINO FIDELIO e RENATO DIEGO MENESES, do 

crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06.

Em observância as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal pátrio, 

passo a dosar a pena imputada, consoante a adequação típica direta ou 

indireta aferida, a saber:

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 

estipula pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 

500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, para a adequação 

típica direta sub examine.

 Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, no que se refere à culpabilidade, o réu possuía potencial 

consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, agindo 

voluntariamente, sendo, desta forma, sua conduta altamente reprovável. O 

acusado (a) não é portador(a) de maus antecedentes. Não há nos autos 

qualquer fato que desabone a conduta social do acusado. Não consta nos 

autos elementos e provas para analisar a personalidade da agente. As 

circunstâncias são próprias do delito, não devendo ser majorada. Os 

motivos são desfavoráveis ao acusado. As consequências do delito 

praticado são graves para a sociedade, tendo em vista seu grande 

potencial lesivo, sendo, ainda, causa de diversos outros crimes. A vítima é 

toda a sociedade e esta não contribui para o ilícito. Após análise das 

circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 06 

(seis) anos de reclusão.

Das Agravantes e Atenuantes

Não vislumbro presença de causas agravantes, entrementes, vislumbro 

presença da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do CP, uma vez que o 

acusado confessou prática do delito, motivando a redução da pena em 6 

(seis) meses, passando, portanto, ao patamar de 05 (cinco) anos e 06 

(seis) meses de reclusão.

 Das Causas de Aumento e Diminuição

In casu, não vislumbro nenhuma causa de aumento, contudo, vislumbro a 

presença da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei 

11.343/2006, assim, considerando o disposto no art. 42 da Lei nº 

11.343/2006, tenho como razoável a redução da pena em metade, vez ser 

o réu primário, ter bons antecedentes e não haver nos autos informações 

de que se dedique à atividade ou organização criminosa.

Destarte, reduzo a sanção do réu à fração de 1/2 (metade), concretizando 

a reprimenda em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

 Da pena de multa

O delito de tráfico ilícito de drogas prevê, cumulativamente, a aplicação da 

pena de multa entre 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) 

dias-multa.

Sendo assim, diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 

e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 500 

(quinhentos) dias multa, reduzindo-a a metade 250 (duzentos e cinquenta) 

dias multa, ante o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 

33, § 4º da Lei 11.343/2006.

 Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário 

mínimo nacional vigente, devido à situação econômica da ré.

 Regime inicial de cumprimento da pena

 A pena será cumprida em regime inicial aberto, em conformidade com o 

comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, alínea ‘c’ do Código Penal.

 Substituição Por Pena Restritiva De Direito

Calha a fiveleta a atual redação do art. 44 do Código Penal, verbis:

“Art. 44 - As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as 

privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o 

crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, 

qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade 

do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que 

essa substituição seja suficiente.

§ 1º - (VETADO)

§ 2º - Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser 

feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, 

a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva 

de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

§ 3º - Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, 

desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente 

recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática 

do mesmo crime.

§ 4º - A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade 

quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No 

cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo 

cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta 

dias de detenção ou reclusão.

§ 5º - Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro 

crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo 

deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena 

substitutiva anterior.”

Destarte, malgrado o crime não tenha sido cometido com violência ou 

grave ameaça, a pena fixada em menos de 04 (quatro) anos e não ser o 
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réu reincidente, algumas das circunstancias do artigo 59 do CP, são 

desfavoráveis ao réu, motivos pelo qual deixo de aplicar a substituição da 

pena imposta por pena restritiva de direito prevista no artigo 44 do CP.

Ausentes os requisitos da custódia cautelar, concedo ao réu o direito de 

apelar em liberdade.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais, 

as quais serão apuradas e cobradas, inclusive sob pena de anotação, 

nos moldes da CNGC/MT.

Intime-se pessoalmente a ré, bem como, dê ciência pessoal aos nobres 

membros do MPE e DPE, conforme disposição do art. 370, § 4°, CPP.

Transitada esta sentença em julgado, expeça-se guia definitiva de 

execução de pena e remeta-se o processo de execução à Vara das 

Execuções Criminais (art. 105 da Lei n.º 7.210/1984), lançando-se o nome 

do condenado no Rol dos Culpados, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral, preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico 

ao Departamento de Informática Policial (art. 809, incisos VI e VII do Código 

de Processo Penal), tudo nos termos da CNGC-MT.

 Qualquer objeto lícito apreendido deverá ser devolvido ao proprietário. Os 

ilícitos deverão ser destruídos, encaminhados ou doados, nos moldes da 

seção própria do capítulo 07 da CNGC/MT.

Determino, ainda, que, após o trânsito em julgado da presente 

condenação, suspendam-se os direitos políticos do condenado, enquanto 

durarem os efeitos da condenação, conforme dispositivo autorizador 

constitucional, art. 15, III, CF, e arquive-se mediante baixa e anotações de 

praxe.

 Expeça-se Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver preso.

 Conforme regramento da Resolução 108/2010/CNJ, especialmente § 6º do 

artigo 1º, o Alvará de Soltura será encaminhado diretamente à Direção do 

Estabelecimento Penal que se encontra o réu, sendo que sua liberdade se 

dará no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, pena de 

responsabilidade disciplinar e penal.

Assim, com urgência, encaminhe-se o Alvará de Soltura à Autoridade 

Administrativa responsável pela custódia, certificando nos autos a data, 

local e horário do cumprimento, bem como o estabelecimento prisional e o 

respectivo diretor e se a diligência resultou ou não na soltura do preso ou 

as razões que eventualmente justificaram a manutenção da prisão, tudo 

em 24 (vinte e quatro) horas.

Dê-se ciência ao MP.

P.R.I.C, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 28 de dezembro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 121363 Nr: 153-08.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO BRUTTI, RONELSON DONDE 

POLESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI RODRIGUES - OAB:12990, 

JOSÉ RAVANELLO - OAB:3291/MT

 Processo: 153-08.2015.811.0040 (Código 121363)

VISTOS/KP.

Da Readequação da pauta

Considerando certidão de fl. 750, resta por prejudicada as audiências 

designadas para este período, motivo pelo qual redesigno a oralidade para 

o dia 12/09/2018, às 15:30 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 160697 Nr: 9521-07.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA RODRIGUES DOS REIS, JULIANO 

RAMALHO DIAS, ANDERSON LUIZ PAGLIOCHI, JHENI MAIARA ESPINDOLA 

DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - OAB:22656/0

 Ex positis, julgo procedente a pretensão punitiva estatal pela denúncia 

vestibular para: CONDENAR o réu ANDERSON LUIZ PAGLIOCHI, como 

incurso nos artigos 157, § 2.º, inciso I, art.180, todos do CP, bem como 

nos art.12 e 16 da Lei 10.826/03, a pena de 19 anos e 8 meses de 

reclusão e 160 dias multa; ABSOLVER o acusado do crime previsto no 

art.288, do CP;CONDENAR o acusado JULIANO RAMALHO DIAS, como 

incurso nas penas do artigo 180, do CP, bem como nos artigos 12 e 16 da 

Lei 10.826/03, a pena de 05 anos e 05 meses de reclusão e 60 dias multa; 

ABSOLVER o acusado, do crime previsto no artigo 288, do CP;CONDENAR 

a acusada JÉSSICA RODRIGUES DOS REIS, nas penas do artigo 180, do 

CP, bem como nos artigos 12 e 16 da Lei 10.826/03, a pena de 05 anos de 

reclusão e 60 dias multa; ABSOLVER a acusada, do crime previsto no 

artigo 288, do CP;CONDENAR a acusada JHENI MAIARA ESPINDOLA DE 

ARAUJO, como incurso nas penas do artigo 180, do CP, a pena de 01 e 02 

meses de reclusão e 20dias multa; ABSOLVER a acusada, do crime 

previsto no artigo 288, do CP.Condeno os réus ao pagamento das custas 

e despesas processuais;Considerando a gravidade dos delitos praticados 

e presentes os requisitos do artigo 312, do CPP, mantenho a prisão do 

acusado ANDERSON LUIZ PAGLIOCHI, e, nego-lhe o direito de apelar em 

liberdade. Intime-se pessoalmente os réus, bem como, dê ciência pessoal 

aos nobres membros do MPE e DPE, Transitada esta sentença em julgado, 

expeça-se guia definitiva de execução de pena e remeta-se o processo 

de execução à Vara das Execuções Criminais, lançando-se o nome dos 

condenados no Rol dos Culpados, e, em seguida, oficie-se ao TRE, 

preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao Departamento 

de Informática Policial, Qualquer objeto lícito apreendido deverá ser 

devolvido ao proprietário. Os ilícitos deverão ser destruídos, 

encaminhados ou doados.Determino, ainda, que, após o trânsito em 

julgado da presente condenação, suspendam-se os direitos políticos dos 

condenados, enquanto durarem os efeitos da condenação, e arquive-se 

mediante baixa e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 171325 Nr: 4176-26.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO GUERRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.678

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da parte 

requerida acerca da audiência designada para o dia 16/01/2018 às 13:00 

horas na Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 174913 Nr: 6125-85.2017.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: STP, AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA STEFANELLO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 Processo: 6125-85.2017.811.0040 (Código 174913)

VISTO/MV.

Trata-se de pedido de Revogação De Medida Protetiva em desfavor de 

PEDRO PICHINHAKI.

Uma vez que o réu encontra-se impedido de exercer atividade agrícola 

necessária para sua subsistência, DETERMINO que a proibição de 

aproximação da vítima e de seus familiares de no limite mínimo de 300 

(trezentos) metros, seja revogada, impondo um limite de aproximação da 
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vítima de 100 (cem) metros.

De outra maneira, uma vez que não há histórico de agressão a prole 

revogo a suspensão de visitas ao dependente menor, mantendo as 

demais medidas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra, providenciando o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 07 de novembro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 178499 Nr: 8163-70.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SORRISO - OAB:

 Processo: 8163-70.2017.811.0040 (Código 178499) VISTO/KP. O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu 

representante legal, denuncia MARCIO ANTÔNIO DE SOUZA, 

qualificado(a/s) nos autos, imputando-lhe a adequação típica do artigo 

121, §2º, inciso II, III, IV e VI e artigo 33 da Lei 11.343/06, perquirindo o 

parquet, via de consequência, o processamento da imprescindível ação 

penal pública e final condenação do(a/s) denunciado(a/s) no respectivo 

preceito secundário em referência. Percutindo ao fundo da parlenda, 

preenchidos os requisitos legais do artigo 41 et seq e não sendo caso de 

aplicação do artigo 395, ambos do CPP, forte no artigo 396 do mesmo 

Código Instrumental Penal, RECEBO e determino a D.R. e A. da presente 

denúncia sub examine, que tramitará segundo o rito comum ordinário ut 

art. 394 do CPP. CITE pessoalmente o(a/s) denunciado(a/s) para fins e 

prazo do artigo 396, asseverando-lhe(a/s) a faculdade do artigo 396-A, 

ambos do CPP. Em sendo necessário e já requerido nos autos, para 

consecução da citação, expeça carta precatória com prazo de 30 (trinta) 

dias ou expeça edital com prazo de 15 (quinze) dias ut artigos 353ss ou 

361ss do CPP, respectivamente. Na citação por edital, uma vez superado 

o prazo legal, em sendo de caso de incidência do artigo 366 do CPP, 

certifique e à imediata conclusão mediante correta e específica triagem 

(Prov. 11/11/CGJ). Na citação pessoal, superado o prazo legal para 

defesa e restando omisso(a/s) o(a/s) acusado(a/s), forte na regra do 

artigo 263 et seq do CPP, desde já NOMEIO para patrocinar sua defesa o 

ilustre DEFENSOR PÚBLICO atuante no juízo, o qual será intimado 

pessoalmente para fins e prazo do § 2º do artigo 396-A do CPP. Superado 

o decêndio legal para manifestação e defesa do(a/s) acusado(a/s), 

inclusive por atuação do eminente Defensor Público, certifique e à 

conclusão para fins do artigo 397 et seq do CPP. Sorriso/MT, 24 de 

novembro de 2017. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 179026 Nr: 8552-55.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSÉ SOARES DA SILVA, JOSÉ 

RAIMUNDO PRIMO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHIS HALEY PUERARI 

PEDRA - OAB:22764/O

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO do advogado 

das partes requeridas a fim de apresentarem suas alegações finais, no 

prazo legal.

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 03/2018/DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e nos termos 

do art. 52, XV do COJE, com fundamento no art. 37 da Lei Federal nº 

8.935/94 e no art. 18, 20, III e 22, I, da Lei Estadual 6.940/97...

CONSIDERANDO a relevância do exercício do poder disciplinar como 

garantia da ordem administrativa e da qualidade dos serviços;

CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos do processo Cód.240982, 

fls. 219/220, em trâmite na Central de Administração desta Comarca;

CONSIDERANDO a necessidade de apuração de responsabilidade 

administrativa por suposta falta funcional por ocasião da realização do 

casamento lavrado sob a matrícula 064576 01 55 2013 2 00031 161 

0005971 34, no Livro 31-B, fl. 161, Termo 5.971, no Cartório do 2º Ofício 

de Tangará da Serra;

CONSIDERANDO que, em tese, aludida conduta está tipificada no art. 143, 

I, II, III e IV da Lei Complementar nº 04/90, bem com a previsão do art. 9º, II 

e III, da Lei Estadual nº 7.255/2000;

CONSIDERANDO que é dever da autoridade a apuração de irregularidades 

no serviço público.

RESOLVE:

CONVERTER a sindicância disciplinar para apuração dos fatos alusivos 

em desfavor de RONALDO DA SILVA ALVES BASTOS e ARILDE DIAS 

GODINHO, respectivamente, servidor e Juíza de Paz do Cartório do 2º 

Ofício desta comarca, instaurada por meio da Portaria nº 013/2017/DF, de 

24/02/17, em Processo Administrativo Disciplinar.

Cumpra-se, remetendo-se cópia a Excelentíssima Desembargadora 

Corregedora Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Tangará da Serra, 15 de janeiro de 2018.

FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 242983 Nr: 11154-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TUIM DE ALMEIDA, JOSE FONSECA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANDRÉ MARINHO 

GRAMARIN - OAB:14551-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10057/MT

 Vistos.

Na forma do artigo 15 da CNGC do foro extrajudicial c/c o artigo 13, § 3º, 

inciso I, do Provimento n. 005/2008/CM, NOTIFIQUE-SE o Registrador 

Público para, no prazo de 03 (três) dias, apresentar justificativa ou 

esclarecimentos sobre o fato objeto da denúncia.

 CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 242983 Nr: 11154-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TUIM DE ALMEIDA, JOSE FONSECA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANDRÉ MARINHO 

GRAMARIN - OAB:14551-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10057/MT

 Certifico que intimo os advogados dos arguidos acerca da decisão de fls. 

140 a seguir transcrita: Vistos. É sempre reservada a questão da 

responsabilidade ou não dos arguidos ao mérito da demanda, após a 

devida instrução processual, sendo certo que, no vertente caso, a prova 

oral se mostra relevante para o descortino dos fatos. Logo, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento, nos moldes dos artigos 184/186 da 

Lei Complementar Estadual n. 04/1990, para o dia 06 de fevereiro de 2018, 

às 14h, oportunidade em que as testemunhas serão inquiridas e, ao final, 

interrogados os arguidos. INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelo 

representante (fl. 06 verso), bem como as indicadas pelos arguidos (fls. 

129 e 135/136), além dos próprios arguidos. JUNTE-SE a folha funcional 

dos arguidos. OFICIE-SE como requerido pelos arguidos (item “c“ - fls. 128 

e 135) e pelo “Parquet” (fl. 139), consignando o prazo de 05 dias para 
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reposta. Com a resposta, INTIMEM-SE os arguidos para manifestarem no 

prazo de 05 dias. Após o que, AO MPE.

 INTIMEM-SE.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 237650 Nr: 4809-89.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOC, MARIHELEN MADALENA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARAH PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:39676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Posto isso, ACOLHO a pretensão requerida pela parte autora e JULGO 

PROCEDENTE o pleito formulado na exordial, razão pela qual CONFIRMO a 

liminar deferida às fls. 78/82-verso.CONDENO a parte demandada ao 

pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 

10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC.P.I.C. CIÊNCIA ao MPE.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixa de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 62163 Nr: 3687-90.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Vistos.

Em que pese o pleito de fls. 1.071/1.072, compulsando detidamente os 

vertentes autos, é possível verificar que após a homologação do acordo 

de fls. 1.066/1.067 (fl. 1.068), bem como da expedição dos alvarás dos 

valores que já se encontram depositados nos autos, foram realizados 

novos depósitos judiciais (fl. 416). Logo, o levantamento dos valores 

deferidos à fl. 1.068 não guarda relação com os valores depositados 

posteriormente, mormente porque sequer se conhece a sua origem, haja 

vista que os depositantes sequer figuram como parte na demanda. Afinal, 

o acordo, como se vê às fls. 1.066/1.067, não previu depósitos 

posteriores.

Depois, como noticiado à fl. 1.073, os valores que se encontravam 

depositados nos autos, no momento da homologação do acordo, já fora 

levantado em favor da cooperativa demandada.

Logo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, informarem a que 

título foram promovidos os novos depósitos indicados na certidão de fl. 

1.116.

No ponto, se verifica, ainda, que, no momento da expedição dos alvarás 

judiciais, os valores indicados às fls. 1.063/1.065 não estavam vinculados 

ao vertente feito e, por isso, não foram levantados em favor da 

cooperativa demandada, como se vê às fls. 1.084/1.084-verso. No 

entanto, como os depósitos foram anteriores à homologação da avença e 

realizados pela autora, tais valores deverão ser levantados em favor da 

parte demandada.

Logo, EXPEÇA-SE alvará em favor da cooperativa demandada dos valores 

indicados às fls. 1.084/1.084-verso (03 parcelas de R$ 188,00, 

devidamente corrigidas).

Após, com a resposta das partes, CONCLUSOS para o descortino sobre o 

destino dos valores que foram depositados posteriormente.

 Sem prejuízo das providências anteriores, CERTIFIQUE a Secretaria de 

Vara se os depositantes figuram como parte em demanda nesta Comarca, 

identificando em quais autos e se neles se promoveu ou se deveria 

promover depósito judicial.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 175587 Nr: 17554-09.2014.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON GARCIA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249555 Nr: 16290-49.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIANE ALICE SEIFERT OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. C. DA SILVA & SANTOS LTDA - EPP, 

MONDELEZ BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES DOS REIS 

GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ANTUNES ABUD - 

OAB:OAB/ MS 9.984, FELIPE ZORZAN ALVES - OAB:OAB/SP 182.184, 

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT, 

MAURICIO SILVA NUNHOZ - OAB:OAB/MS 15.351-B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte requerida para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca do 

laudo pericial de fls. 326/343.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263190 Nr: 27090-39.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI, LEANDRO LEOPOLDO 

LAUX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 

MANOEL BATISTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, BRUNA MARA BETONI - OAB:20872/0, 

KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10057/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 Vistos. DEFIRO o pleito acima, razão por que SUSPENDO a tramitação do 

presente feito até o dia 30 de janeiro de 2018. Escoado o prazo de 

suspensão do feito, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, esclarecerem sobre a composição amigável. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Joisa Ferreira Santana Fumero, Assessora do Serviço 

Voluntário, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264873 Nr: 28315-94.2017.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO GOMES DA SILVA, LUCIANA RODRIGUES 

BARROSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA FERREIRA LOPES 

DEL NERY - OAB:6531/MT, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - 

OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 12 de abril de 2018, às 

16h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 8030 Nr: 481-49.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BERNARDES VIEIRA, CLAÚDIO 

SAKIAMA DE MARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 

22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGMAR JULIANA BERNARDI 

JACOB - OAB:4864-B, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - 

OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JOSEMAR 

CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 116, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo Contador Judicial de 

fls. 117/127, valendo o silêncio como concordância, oportunidade em que 

a parte exequente deverá pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 199693 Nr: 14532-06.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ADEMIR JOAQUIM DA ROCHA, MARIA 

LUIZA DE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSO DA SILVA, MARIA ALVES FERREIRA 

PURITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada.DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 12 de abril de 2018, às 15h30min, a ser realizada no 

Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta Comarca, conforme pauta 

previamente formulada pelo próprio Centro.Não obstante inicialmente 

agendada audiência de conciliação, fica ao talante do Centro Judiciário de 

Soluções de Conflitos convertê-la em mediação, sem prejuízo da 

realização de mais de uma sessão, na forma do artigo 334, § 2º, do 

CPC.CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do 

CPC.CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.Sem prejuízo das 

determinações anteriores, ENCAMINHE-SE cópia dos documentos de fls. 

67/89 ao “Parquet” para que, em seu âmbito de atuação, seja apurado 

eventual conduta criminosa.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 205239 Nr: 18867-68.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ROGERIO BETTI ALVES, ALEXANDRA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA 

S/A, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:OAB/RJ 118.948, FERNANDO HENRIQUE CHELLI - OAB:249623/SP, 

VALDEMIR DA SILVA PINTO - OAB:115567/SP

 Não havendo qualquer outra questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução. A par disso, consoante o 

disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO as seguintes 

questões fáticas/jurídicas: (...) Dessa feita, DEFIRO a perícia médica, 

requerida pela parte demandada à fl. 89-verso, mormente para os itens 

“c”, “d”, “f”, “g” e “h” acima fixados, razão por que nomeio médico perito, o 

Dr. Francisco Canhoto, FIXANDO os honorários periciais em R$ 500,00 

(quinhentos reais).INTIME-SE a parte demandada para, no prazo de 15 

dias, depositar os honorários periciais. Afinal, repita-se, fora quem 

requereu expressamente tal espécie de prova (fl. 89-verso).Uma vez 

depositados, a Secretaria da Vara deverá agendar data, hora e local para 

o início da perícia, encaminhando os quesitos apresentados pela parte 

demandada (fls. 90/90-verso) e pela litisdenunciada (fls. 152-verso/153) e 

as questões fáticas/jurídicas (para serem respondidas como quesitos do 

Juízo), COMUNICANDO-SE, ainda, às partes.Vale dizer que, como o feito 

tramita pelo rito sumário, a apresentação de quesitos pela parte autora 

encontra-se preclusa, na forma do art. 1.046, § 1º, do CPC.Após a 

apresentação do laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo 

de 15 (quinze) dias.Após, será designada audiência de instrução e 

julgamento.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 208015 Nr: 447-78.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA PRISCILA PESSOA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHALIMAR BENCICE E SILVA, BRASIL 

VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, FABIANE GOMES PEREIRA - OAB:19459, 

JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, JOSÉ 

BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:4045/MT, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

16.120

 Autos nº: 208015.

 Vistos,

 Diante da certidão de fls. 484, cumpre-me substituir o perito nomeada por 

outro, conforme estabelece o inciso II do art. 468 do Código de Processo 

Civil.

Portanto, nomeio como perito o médico Dr. Nelson Luiz da Cruz Júnior, 

clínico geral, podendo ser encontrado na Rua 17-A, nº 1448-N, Vila 

Horizonte, Tangará da Serra-MT, para realizar perícia médica, que servirá 

escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso (art. 
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466 do CPC), fixando, desde já, o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega 

do laudo.

 Intimem-se as partes acerca da nomeação, bem como para, no prazo de 

15 (quinze), arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o 

caso, bem como para indicarem assistente técnico e apresentarem 

quesitos.

Cientifique-se o perito acerca da nomeação e intime-o para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários e comprove sua 

formação.

Aceito o encargo e apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 05 (cinco) 

dias.

Havendo concordância quanto aos honorários intime-se a litisdenunciada 

para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, depositar judicialmente o valor 

dos honorários do perito, conforme determinado às fls. 468/469.

Feito o pagamento, intime-se o Sr. Perito para indicar a data, horário e local 

para a realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o 

laudo pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do CPC:

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do CPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 18 de dezembro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 242683 Nr: 10932-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARISVALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA - OAB:18599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A localização da parte demandada, acima de tudo, visa assegurar o 

exercício pleno do devido processo legal. Com esse objetivo, fora 

promovida pesquisa de endereço nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, 

INFOJUD e SIEL, sendo certo que é de incumbência da própria parte 

manter atualizado o respectivo cadastro, principalmente na Receita 

Federal e na Justiça Eleitoral.

 Vale dizer que, na forma do art. 256, § 3º, do CPC, a requisição pelo Juízo 

de informações sobre o endereço do demandado nos cadastros de 

órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos apresenta-se 

como pressuposto indispensável para a citação editalícia.

Assim sendo, as diligências anteriores já serão suficientes para expurgar 

qualquer nesga de nulidade em eventual citação por edital. Afinal, se a 

própria parte negligenciou em manter o endereço atualizado nos 

mencionados cadastros, retira-lhe qualquer legitimidade para se insurgir 

contra as consequências da constatação do paradeiro incerto e 

desconhecido.

É lógico que haveria, além dessas, infindáveis fontes para pesquisa de 

endereço, porém, as que ora se lança mão mostram-se suficientes.

Logo, PROMOVA-SE a citação pessoal do requerido José Carisvaldo dos 

Santos nos seguintes endereços: a) Av. Francisco Almeida Melo, s/n, 

Bairro Centro, Siriri/SE, CEP 49.630-000; b) PC São José, 50, Siririzinho, 

Siriri/SE, CEP 49.630-000; c) Rua Rui Barbosa, n. 1461, “casa fundos”, 

Centro, Luis Eduardo Magalhães/BA, CEP 47.850-000; e d) RSD Rua 18, n. 

203, Bairro Centro, Tangará da Serra/MT, CEP: 78.300-000.

Depois, é possível verificar, ainda, a ausência de cumprimento do 

mandado de citação de fl. 18.

Logo, diante do recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça (fls. 

24/25), CUMPRA-SE o mandado.

EXPEÇA-SE o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249649 Nr: 16353-74.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER, SARA 

AURELIA VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte 

autora, razão porque CONFIRMO a liminar deferida às fls. 54/56-verso, e 

DECLARO verdadeiros os fatos alegados na exordial, a fim de reconhecer 

o índice de correção monetária de 41,28% pelo BTNF como 

devido.CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, 

custas e honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.Por fim, DECLARO EXTINTO 

o feito com resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 487 do 

CPC.P.I.C. Transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 251006 Nr: 17543-72.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR SANTANA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. K. CAMPOS NASCIMENTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA VIEIRA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 22.347/A

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido da parte demandante, razão por que CONFIRMO a 

liminar deferida às fls. 19/20-verso e CONDENO a parte demandada ao 

pagamento à parte autora da quantia de R$ 3.000,00, a título de 

indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º 

do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, 

bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da 

sentença.CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, 

custas e honorários advocatícios, arbitrados esses, equitativamente, em 

10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC.Por fim, DECLARO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.P.I.C. Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267025 Nr: 29920-75.2017.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITUO MATUMOTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE APARECIDA XAVIER MATUMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, 

inciso I, do CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, porém, SUSPENDO a condenação, na forma do 

artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que defiro o pedido de justiça gratuita. 

P.I.C. Após, com a expedição do alvará e as comprovações do 

requerente, CONCLUSOS para aferir se a ordem judicial fora devidamente 

cumprida.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 20357 Nr: 3713-64.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES 

HACHBARDT - OAB:OAB/MT:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 383, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para, no prazo de quinze dias, 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, mormente 

para informar se ratifica o pleito de fl. 375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 215502 Nr: 6429-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMY DE SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que a localização do executado, mesmo já citado (fl. 49), 

pode contribuir positivamente para o desenrolar da execução, colheu-se 

informação nos sistemas BACENJUD, SIEL, INFOJUD e RENAJUD, sendo 

certo que é de incumbência da própria parte manter atualizado o 

respectivo cadastro, principalmente na Receita Federal e na Justiça 

Eleitoral.

 Dessa feita, PROMOVA-SE a intimação pessoal, nos termos da decisão 

de fls. 54/55, do executado Osmy de Souza da Silva nos seguintes 

endereços: a) Rua 09, n. 140, Bairro Centro, Tangará da Serra/MT, CEP 

78.300-000; b) Rua Visconde Taunay, n. 650, Bairro Jardim São Jorge, 

Paranavaí/PR, CEP 87.700-000; c) Rua 06-A, n. 750, Bairro Jardim Santa 

Lúcia, Tangará da Serra/MT, CEP: 78.300-000 e d) Assentamento Vale do 

Sol II (dois), Bairro Zona Rural, Tangará da Serra/MT, CEP: 78.300-000, 

conforme mandado de citação de fls. 48/49, onde fora citado o executado, 

pois difere do endereço constante do mandado de intimação inexitoso de 

fls. 67/69.

Na hipótese de não localização, INTIME-SE por edital.

No mais, CUMPRA-SE na íntegra a decisão de fls. 54/55.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224119 Nr: 13434-49.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEI RODRIGUES CUNHA, MARCIA RODRIGUES 

CUNHA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS 

EXPRESSAS S/A, ADEMIR SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO VITAL CHAVES - 

OAB:OAB/SP 257.874, JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES 

- OAB:154384

 (...) Não havendo qualquer outra questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução. A par disso, consoante o 

disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO as seguintes 

questões fáticas/jurídicas: (a) quais os fatos que ocasionaram o acidente; 

(b) quais eram as condições de visibilidade da pista no momento do 

acidente; (c) a dinâmica do acidente, tais como: velocidade dos veículos 

envolvidos, dentre outros fatores que possam ter influenciado na 

ocorrência do sinistro; (d) se o veículo da parte demandada 

encontrava-se parado na pista de rolamento; (e) se havia sinalização no 

veículo da parte demandada; (f) a existência de culpa exclusiva ou 

concorrente da vítima; (g) qual a relação existente entre os demandados; 

(h) a responsabilidade da demandada TNT Mercúrio por eventual 

ressarcimento dos danos pretendidos; (i) quais os danos sofridos pela 

parte autora em decorrência do acidente e a sua quantificação e (j) a 

existência de danos morais e a sua quantificação.DEFIRO a prova 

testemunhal e o depoimento pessoal das partes.DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14 de fevereiro de 2018, às 14h00min, 

devendo as partes apresentarem rol de testemunhas no prazo de 15 dias, 

na forma do § 4º do art. 357 do CPC, bem como promover a respectiva 

intimação, como determina o art. 455 do CPC.Na intimação das partes para 

prestarem depoimento pessoal constará a advertência da pena de 

confissão, consoante estabelece o § 1º do art. 385 do mesmo 

Código.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 229836 Nr: 18308-77.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. H. TECK INFORMATICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILBERTO ALMEIDA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A localização da parte demandada, acima de tudo, visa assegurar 

o exercício pleno do devido processo legal. Com esse objetivo, fora 

promovida pesquisa de endereço nos sistemas BACENJUD, SIEL, 

RENAJUD e INFOJUD, sendo certo que é de incumbência da própria parte 

manter atualizados os respectivos cadastros. Veja-se que já havia sido 

promovida consulta na SEFAZ-MT (fl. 52). Vale dizer que, na forma do art. 

256, § 3º, do CPC, a requisição pelo Juízo de informações sobre o 

endereço da parte demandada nos cadastros de órgãos públicos ou de 

concessionárias de serviços públicos apresenta-se como pressuposto 

indispensável para a citação editalícia.Assim sendo, as diligências 

anteriores já serão suficientes para expurgar qualquer nesga de nulidade 

em eventual citação por edital. Afinal, se a própria parte negligenciou em 

manter o endereço atualizado nos mencionados cadastros, retira-lhe 

qualquer legitimidade para se insurgir contra as consequências da 

constatação do paradeiro incerto e desconhecido.É lógico que haveria, 

além dessas, infindáveis fontes para pesquisa de endereço, porém, as 

que ora se lança mão mostram-se suficientes.Com efeito, uma vez que a 

pesquisa em questão restou exitosa, com o que, como já acenado, será 

assegurado ao máximo o devido processo legal, PROMOVA-SE a citação 

pessoal de Vilberto Almeida Sobrinho seguintes endereços: (...).Posto 

isso, INDEFIRO, por ora, o pleito de citação por edital, formulado às fls. 

50/51.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 232350 Nr: 21376-35.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREIA 

DA SILVA - OAB:MS 5.871

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido 

na inicial, para CONDENAR a parte demandada a pagar à parte autora a 

quantia de R$ 2.700,00, referente ao reembolso das despesas médicas e 

complementares, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir 

da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo 

desembolso.Pelo princípio da causalidade, CONDENO, por fim, a parte 

demandada ao pagamento das custas e honorários, estes arbitrados em 

10% sobre o valor da indenização, nos termos do art. 85, § 2º, do 

CPC.DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 
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termos do art. 487, inciso I, do CPC.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265412 Nr: 28760-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTÔNIO SOUZA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O despacho de fls. 18/19 determinou a intimação da parte autora para 

indicar o valor da causa, com o recolhimento das custas e da taxa 

judiciária e custas de distribuição e contadoria, bem como comprovar a 

notificação do demandado. No entanto, a petição de fl. 21 somente se 

refere às custas de distribuição e contadoria.

Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o 

valor da causa, que deverá corresponder ao valor total do saldo devedor 

(parcelas vencidas e parcelas vincendas), no vertente caso, o montante 

de R$ 23.715,34, como indicado à fl. 15, com o recolhimento das custas e 

da taxa judiciária, bem como comprovar a notificação do demandado, uma 

vez que a correspondência de fl. 13-verso não fora recebida na 

respectiva residência, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 

321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267264 Nr: 30084-40.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO LUIZ DOS SANTOS, ANTONIA SILVA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONIA - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) indicar o seu 

endereço eletrônico, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC e (b) indicar 

a sua opção pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação, na forma do artigo 319, inciso VII, do CPC, sob pena de 

extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267266 Nr: 30088-77.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIELE BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A, BANCO COOPERATIVO 

SICREDI S/A - SICREDI OESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21079/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Não obstante a petição inicial indicar que a parte autora seria a 

única filha do falecido, a certidão de óbito de fl. 20 relata que o falecido 

deixara 03 (três) filhos maiores.Não obstante requerer a exibição dos 

documentos indicados no item “c” da petição inicial (fl. 14), a verdade é 

que a parte autora não comprovou o requerimento extrajudicial para 

apresentação dos aludidos documentos. Em se tratando da exibição de 

documentos, a ameaça ou lesão ao direito, que justifica a intervenção do 

Poder Judiciário, somente se verifica se desatendido o requerimento 

extrajudicial.Do Recurso Extraordinário n. 631.240, com repercussão geral 

reconhecida, que tratou da necessidade do prévio requerimento 

administrativo para ajuizar demandas de cunho previdenciário, podem ser 

extraídos alguns trechos do voto-condutor do Ministro Roberto Barroso, 

no âmbito daquele recurso extraordinário, pois se mostram elucidativos 

sobre a questão:“(...)" Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 30 dias, apresentar o prévio pedido administrativo de todos os 

documentos que pretende.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 253564 Nr: 19627-46.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDO LIMA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:MT. 13.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO a liminar pretendida, de modo que, igualmente, DEFIRO 

a suspensão do trâmite da execução apenas em relação ao imóvel objeto 

dos autos. Logo, toda e qualquer averbação/constrição, ainda que futura, 

proveniente dos autos da ação executória não poderá alcançar o bem 

objeto do vertente feito, até decisão ulterior deste Juízo.CITE-SE a parte 

embargada para responder à demanda no prazo de 15 dias, conforme o 

artigo 679 do Código de Processo Civil, constando a advertência do artigo 

344 do CPC.De acordo com o artigo 677, § 3º, do CPC, se os embargados 

tiverem advogado(s) constituído(s) nos autos da ação principal, a citação 

se dará em nome do advogado(s) constituído(s), por meio de publicação 

no DJE.Para tanto, a Secretaria de Vara deverá certificar quais 

embargados possuem advogado(s) constituído(s) nos autos principais, 

cumprindo, então, o parágrafo anterior.Em arremate, TRANSLADE-SE 

cópia da vertente decisão para os Autos da Execução de Título 

Extrajudicial n. 559-38.2002.811.0055 (Código: 18156), em 

apenso.EXPEÇA-SE o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 112236 Nr: 2422-82.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES SOLA TERUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT, 

TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - 

OAB:15020-B, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - 

OAB:13.577-A/MT, Taísa Fernandes da Silva Peres - OAB:12815-MT

 Vistos.

EUCLIDES SOLA TERUEL ingressou com a vertente execução de título 

judicial em face de OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, o valor executado fora quitado pela expedição dos 

alvarás de fl. 358 e fls. 372/376.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e do 

art. 925, ambos do CPC.

CUSTAS nos termos da sentença/acordão prolatada(o) nos autos.

P.I.C.

Transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 61307 Nr: 2897-09.2007.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO APARECIDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 Vistos.

Diante do contido na certidão de fl. 243, SUSPENDO a condenação de fl. 

234-verso nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

Logo, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 247251 Nr: 14570-47.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO LUCHTENBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e depósito, como 

requerido à fl. 11 (item "b") e fls. 28/29.

No que toca ao pleito de "emprego da força policial e ordem de 

arrombamento", o artigo 846 do CPC: "Se o executado fechar as portas da 

casa a fim de obstar a penhora dos bens, o oficial de justiça comunicará o 

fato ao juiz, solicitando-lhe ordem de arrombamento".

Logo, pela simples leitura do artigo acima mencionado, é possível extrair a 

premissa de que apenas no caso de a parte executada obstar o 

cumprimento do mandado, com a devida comunicação do Sr. Oficial de 

Justiça, é que o Juízo poderá, se for o caso, deferir a ordem de 

arrombamento.

Dessa feita, como não se vê nos autos qualquer indício de que o 

executado estaria obstando o cumprimento do mandado, não há como, ao 

menos no momento, deferir o pleito em questão, mormente porque o 

mandado em questão sequer fora expedido.

 No entanto, caso se depare com a situação de oposição ao cumprimento 

do mandado bastará o Sr. Oficial de Justiça comunicar o fato nos autos 

para que seja apreciado por este Juízo.

Nessa mesma linha de ideias, também não se vê razão para deferir o pleito 

de reforço policial.

Por todo o exposto, INDEFIRO o pleito em questão.

EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265286 Nr: 28672-74.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON FONTANA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN MARCOS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O despacho de fl. 43 determinou a intimação da parte autora para indicar o 

endereço eletrônico das partes. No entanto, a petição de fl. 44 passa ao 

largo de qualquer indicação/justificativa no que se refere ao endereço 

eletrônico da parte demandada.

Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o 

endereço eletrônico da parte demandada, na forma do artigo 319, inciso II, 

do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC.

Independentemente da providência anterior, REMETAM-SE os autos ao 

cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e distribuição 

para que se proceda à INCLUSÃO de Victor Hugo da Cruz no polo ativo da 

demanda.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266752 Nr: 29658-28.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEY AMERICO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, 

ALCATEL T&A MOBILE PHONES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEIMES LEÃO DE SOUZA - 

OAB:19.778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico das demandadas, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob 

pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 6245 Nr: 19-44.1989.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBIRAJARA DA SILVA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO RIBEIRO NETO, EVANDRO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES RODRIGO STREY - 

OAB:7611/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, JOE ORTIZ ARANTES - OAB:22052/SP, MARCO 

ANTONIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR - OAB:10369

 Vistos.

UBIRAJARA DA SILVA RONDON ingressou com a vertente demanda em 

face de ERNESTO RIBEIRO NETO e EVANDRO RIBEIRO, todos qualificados 

nos autos.

Entre um ato e outro, as partes informaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela suspensão do feito até o cumprimento do aludido acordo, o 

que fora homologado à fl. 793.

Após, a parte autora informou o cumprimento do acordo pela parte 

executada (fls. 797).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do cumprimento do acordo, a vertente execução atingiu o seu 

desiderato, devendo, então, ser extinta.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

Custas e honorários conforme acordados.

DEFIRO a baixa da penhora/averbação premonitória, como requerido à fl. 

797 pela parte exequente.

OFICIE-SE aos Cartórios de Registro de Imóveis de Campo Novo do 

Parecis/MT e de São José do Rio Claro/MT para, no prazo de 15 dias, 

promoverem à baixa da penhora/averbação premonitória nas matrículas 

dos imóveis (Av-8/3.020 – fl. 678, Av-02/8.504 – fl. 767-verso e 

Av-02/8.503 – fl. 770-verso), comprovando nos autos.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado e comprovada a baixa da penhora/averbação 

premonitória, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros
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 Cod. Proc.: 62668 Nr: 4196-21.2007.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADOLFO MARIANO, FELIPE BEDIN BIASOTTO, 

DIOGO BERTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A, BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO BERTELLI - OAB:10.748-B 

OAB/MT, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT, FRANCIELLEN DE 

OLIVEIRA TRETTEL - OAB:14337/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ROMANI 

PATUSSI - OAB:242085/SP, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - 

OAB:OAB/MT 11877-A

 Vistos.

Em que pese a irresignação de fl. 294, conforme, inclusive, revela a 

certidão de fl. 297, o cálculo judicial de fl. 253/256 já fora devidamente 

homologado à fl. 290. Ou seja: é questão superada pelo fenômeno da 

preclusão.

 Dentro desse quadrante, seria o caso de levantar o valor incontroverso 

depositado em juízo, em favor do Banco demandado, mesmo porque já 

abatido no cálculo judicial de fl. 253/256.

 Vale dizer, ainda, que, no que atina à execução dos honorários 

advocatícios sucumbenciais (fls. 198/199), já se deu o pagamento (fl. 

222/223), com o respectivo levantamento (fl. 277).

 Posto isso, INTIME-SE o Banco demandado para, no prazo de 15 dias, 

apresentar procuração “ad judicia” em nome do subscritor da petição de fl. 

298, haja vista que a digna advogada substabelecente (fl. 299/300) não 

possui procuração juntada aos autos.

 Uma vez suprida a falha na representação processual, EXPEÇA-SE 

alvará em favor do Banco demandado, como requerido à fl. 298.

 Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, requererem o que 

entenderem de direito, sendo que, no silêncio, a execução de honorários 

advocatícios será extinta e, não havendo outro pleito de execução, os 

autos serão arquivados.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265645 Nr: 28919-55.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Tocchetto e Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campilar da Amazonia Ind. e Com. de Alimentos 

Ltda., UNIÃO NOVO HAMBURGO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE CARVALHO 

DORES - OAB:12724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) indicar o seu 

endereço eletrônico de Fernando Tochetto e Cia Ltda. ME e Campilar da 

Amazônia Ind. e Com. de Alimentos Ltda.; (b) indicar a sua opção pela 

realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, na forma 

do artigo 319, inciso II, do CPC, bem como (c) promover o recolhimento das 

custas e da taxa judiciária, bem como as custas de distribuição e 

contadoria, como informado à fl. 34, sob pena de extinção, conforme 

preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266534 Nr: 29509-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, Inciso II-CNGC, impulsiono os autos ao setor 

de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line 

-> Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 208602 Nr: 908-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDELIS MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA BRITO MARTA SLOVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 530, inciso II/CNGJ, impulsiono os autos ao setor 

de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line 

-> Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 116969 Nr: 7021-64.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREA ANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO BANDEIRA F.I., FRANCISCO 

CARLOS DA SILVA, ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:mt 1.1660, FÁBIO GIULIANO BORDIN - OAB:34.173/PR, 

JEFERSON JOSÉ CARNEIRO - OAB:22.631/SC, MARCELO DAL PONT 

GAZOLA - OAB:34187/PR

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 287/301 pelo denunciado à lide Banco Itaú S/A. Desta 

forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para que apresentem as contrarrazões, no 

prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 240693 Nr: 8737-48.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESANDRO LEITE RIBAS DE NEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão de fl. 53, bem como promover a 

complementação das diligências no valor de R$ 614,00 (Seiscentos e 

Quatorze Reais), devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> 

Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através do link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça MANOEL REIS CANGUSSU RIBEIRO, e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 242797 Nr: 11045-57.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO APARECIDO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO 

S/A. em face de RODRIGO APARECIDO ANDRADE, ambos qualificados 

nos autos.

 Após um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora, por meio 

do digno advogado, para, no prazo assinalado, manifestar (fl. 25), sob 

pena de extinção, contudo, quedou-se inerte (fl. 27).

Intimada a parte autora pessoalmente (fls. 28/28-verso) para manifestar 

nos autos, sob pena de extinção, também deixou de manifestar (fl. 29).

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte autora, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 254512 Nr: 20302-09.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA CRISTINA COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição inicial.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, BRADESCO 

ADMINISTRADORA CONSÓRCIOS LTDA, pretende alcançar o bem que se 

encontra em posse da parte requerida MARCIA CRISTINA COSTA DOS 

SANTOS, em decorrência do contrato indicado às fls. 10-verso/11-verso.

Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”.

 No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

comprovada pelo instrumento de protesto de fl. 24-verso. Assim, 

atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69.

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-lei n. 911/69 e 

DETERMINO:

I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 

cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

 II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

III) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

IV) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora 

ou de quem ela indicar.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 138264 Nr: 8659-64.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELESTINO CRISPIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINES BETTIO LEINDECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAHATMA GARCIA JOAQUIM - 

OAB:17.726 MT, NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls. 

112/113, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria 

de imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem o documento do veículo 

encaminhado pelo DETRAN em nome do autor, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224171 Nr: 13473-46.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALVA BRASSO ROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:MT0022131A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 346, Inciso II-CNGC, impulsiono os autos ao setor 

de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line 

-> Diligência) e juntada aos autos com respectivo comprovante de 

pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 251651 Nr: 18044-26.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DEFANT FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 35 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

dez dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 254805 Nr: 20525-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Marcio Leite de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição inicial.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, OMNI S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pretende alcançar o bem 

que se encontra em posse da parte requerida CARLOS MARCIO LEITE DE 

ARRUDA, em decorrência do contrato indicado às fls. 06/06-verso.

Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 
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inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”.

 No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

comprovada pelo instrumento de protesto de fl. 9. Assim, atendendo ao 

disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69.

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-lei n. 911/69 e 

DETERMINO:

I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 

cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

 II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

III) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

IV) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora 

ou de quem ela indicar.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 262614 Nr: 26675-56.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DG DISTRIBUIDORA DE GENEROS 

ALIMENTÍCIOS, CARLOS APARECIDO PORTELA GAONA, SARA MERI 

MEINE GAONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 49/50 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 2.608,54 

(Dois Mil Seiscentos e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de 

Guias On Line --> Di l igência) ou através do l ink : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, selecionando a 

Oficial de Justiça RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO e juntada aos 

autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263531 Nr: 27389-16.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataide Amaezokase

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO BMC S/A. 

em face de ATAIDE AMAEZOKASE.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 29). 

Ainda, requer a baixa de eventual restrição judicial.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

CONDENO o autor ao pagamento das custas e da taxa judicial.

Não há ordem judicial de restrição do veículo nos autos. Por isso, 

INDEFIRO o pedido de desbloqueio.

P.I.C.

Considerando que a parte autora renuncia o prazo recursal, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264806 Nr: 28296-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA GONÇALVES MELO ME, CARLOS 

RAMAO MELO, JESSICA GONÇALVES MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, BANCO 

BRADESCO S/A., pretende alcançar o bem que se encontra em posse da 

parte requerida JÉSSICA GONÇALVES MELO ME e OUTROS, em 

decorrência do contrato indicado às fls. 22/25-verso.

Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”.

 No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

comprovada pela notificação extrajudicial de fls. 27-verso/28. Assim, 

atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69.

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-lei n. 911/69 e 

DETERMINO:

I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 

cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

 II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

III) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

IV) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora 

ou de quem ela indicar.

No mais, tendo em conta a justificativa contida à fl. 07-verso e 33, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá, ainda, no momento da citação, indagar a parte 

demandada para que informe o seu endereço eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265502 Nr: 28837-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO A. SANTOS - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O despacho de fl. 23 determinou a intimação da parte autora para 

apresentar procuração “ad judicia” outorgada pela parte autora. No 

entanto, a petição e documentos de fls. 24/28 passam ao largo de 

qualquer indicação/justificativa no que se refere à procuração “ad judicia”.

Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

apresentar procuração “ad judicia” outorgada pela parte autora ao digno 

Advogado Nicolás Andrés Vico Sierra, na forma do artigo 287 do CPC, sob 
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pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 9725 Nr: 25-65.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA, GUIOMAR 

INTROVINI ZANATTA, MARCIO RICARDO INTROVINI ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:14848, CLEBER LEMES ALMECER - OAB:11378, 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, INALDO 

XAVIER SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270, JONATHÃ CRISTIAN 

SANTOS SILVA - OAB:15641, LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:MT 

7832, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14232, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:OAB 

MT 9259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:MT- 10.129

 Vistos.

Em primeiro plano, verifico que não tem respaldo o requerimento formulado 

às fls. 480/482 pelo digno advogado.

 Isso porque, embora seja possível o pagamento de honorários 

advocatícios nos próprios autos da causa que o advogado patrocina, a 

hipótese em tela refere-se também a advogado destituído do mandato, 

devendo, pois, discutir a questão dos honorários que lhe são devidos por 

força de contrato na via adequada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIÇOS 

ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA OU SUBSTITUIÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - HONORÁRIOS CONTRATUAIS - ARBITRAMENTO DOS 

HONORÁRIOS INCIDENTALMENTE E NOS PRÓPRIOS AUTOS - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - No caso de 

rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, com a 

renúncia do mandato, os honorários, se ainda devidos, somente poderão 

ser discutidos em procedimento próprio, face à existência de contrato 

entre as partes, não cabendo arbitramento pelo Juiz, nos próprios autos. - 

Recurso conhecido e provido”. (TJMG, Relator: MÁRCIA DE PAOLI 

BALBINO, Data de Julgamento: 11/02/2010) (negrito nosso)

“PROCESSO CIVIL. REVOGAÇÃO DE MANDATO. ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ANTIGO MANDATÁRIO NOS AUTOS 

DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMANDA 

AUTÔNOMA. - O advogado, cujo mandato foi revogado, tem direito aos 

honorários, inclusive os sucumbenciais, se assim foi convencionado, 

desde que o prove e o requeira em ação própria. - Impossibilidade de se 

apreciar a questão nos próprios autos da ação de conhecimento em que 

houve a condenação e, menos ainda, em sede de agravo de instrumento, 

porque a lide se instaurará entre a parte originária e seu advogado 

primitivo, fugindo aos lindes da demanda originária. - Inexistindo 

estipulação ou acordo, o advogado destituído poderá pleitear seus direitos 

em ação autônoma de arbitramento, conforme previsto no art. 97, da Lei 

n.º 4.215/63, dispositivo reproduzido na Lei n.º 8.906/94, no art. 22, § 2º. - 

Agravo de instrumento a que se nega provimento”. (TRF-3 - AG: 63065 SP 

2005.03.00.063065-9, Relator: JUIZA ANA PEZARINI, Data de Julgamento: 

18/12/2006, Data de Publicação: DJU DATA:07/03/2007 PÁGINA: 307) 

(negrito nosso)

É certo que os honorários são devidos ao causídico independentemente 

do que dispuser o julgado e da própria sucumbência, se assim foi 

convencionado. Contudo, no que se refere ao digno advogado destituído, 

essa pretensão não poderá se dar nestes autos.

O digno advogado destituído, então, poderá se valer de demanda própria a 

fim de ver arbitrados os honorários sucumbenciais requeridos, se for o 

caso, porque é questão, que não guarda relação com o objeto da lide, na 

medida em que não mais atua no processo.

Veja-se que não se está dizendo que o digno advogado destituído tem ou 

não direito aos honorários, apenas que a via não é própria.

Depois, é imprescindível a formação do contraditório e a dilação probatória 

a fim de haja a correta discussão sobre a questão, delimitando a 

participação de cada advogado no transcurso do feito e respectiva 

valoração econômica.

Posto isso, INDEFIRO o pleito em questão.

Logo, como já determinado à fl. 479, AGUARDE-SE o período de 

suspensão determinado. Após, PROCEDA-SE ao impulsionamento 

necessário.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136788 Nr: 7077-29.2011.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PÃO E 

VINHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 Vistos.

A procuração “ad judicia” outorga poderes especiais ao digno advogado 

da parte autora para receber e dar quitação (fl. 09), de modo que 

EXPEÇA-SE alvará do valor depositado à fl. 439 em favor da parte autora, 

cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

Após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 213940 Nr: 5199-93.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDETE MARIA FREITAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de 

GILDETE MARIA FREITAS BARBOSA, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 34).

 Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Nos termos do art. 90 do CPC, CONDENO o autor ao pagamento das 

custas e da taxa judicial.

DETERMINO o recolhimento do mandado de busca e apreensão expedido à 

fl. 28.

Não há ordem judicial de restrição do veículo nos cadastros do Detran. Por 

isso, INDEFIRO o pedido de desbloqueio.

P.I.C.

Por fim, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 226363 Nr: 15338-07.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR LUIZ GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico e dou fé que o acordo de fls. 97/98 está totalmente ilegível. Desta 

forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para juntarem aos autos uma via legível para 

homologação, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 233063 Nr: 21984-33.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIANE PEREIRA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão fundada em contrato de 

alienação fiduciária movida por BANCO DAYCOVAL S/A em face de 

ARIANE PEREIRA MACIEL, ambos devidamente qualificados nos autos. (...) 

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

VI, do CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e taxa judiciária. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 243967 Nr: 11958-39.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA MARIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/GO 17756-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise aos autos, observa-se que o protesto de fl. 31-verso é o 

mesmo já encartado nos autos às fls. 23 e 27. Portanto, não observam o 

endereço apontado no contrato, como determinado à fl. 28.

 Posto isso, DETERMINO a intimação da parte autora, derradeiramente, 

para, no prazo de 15 dias, comprovar a mora do devedor, promovendo o 

protesto por edital, observando o endereço apontado no contrato (Rua 18, 

n. 912-S, Vila Santa Terezinha, Tangará da Serra-MT - fl. 08-verso), pois a 

sua falta conduz à ausência de um pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, nos exatos termos do art. 

485, IV, do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, 

parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 245594 Nr: 13230-68.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIRTON BANK S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON ANDRADE RODRIGUES E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 50 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

cinco dias, bem como para que promova a complementação das 

diligências no valor de R$ 477,00 (Duzentos e Vinte Reais e Quarenta e 

Quatro Centavos) devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br 

--> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através do link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, e juntada aos 

autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias. 

Caso pretenda a busca de bens, penhora e intimação, deverá promover, 

ainda, o pagamento do valor de R$ 367,00 (Trezentos e Sessenta e Sete 

Reais) devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída na forma 

acima descrita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 256118 Nr: 21484-30.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO GARCIA ONEZOKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A. em face de BENEDITO GARCIA ONEZOKA

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 45). 

Ainda, requer o imediato recolhimento do mandado de busca e apreensão 

e a baixa de eventual restrição judicial.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

CONDENO o autor ao pagamento das custas e da taxa judicial.

Não há ordem judicial de restrição do veículo nos autos. Por isso, 

INDEFIRO o pedido de desbloqueio.

P.I.C.

DETERMINO o recolhimento do mandado de busca e apreensão expedido à 

fl. 33.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 256829 Nr: 22092-28.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVALDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA. em face de ELIVALDO FERREIRA DA 

SILVA.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 29). 

Ainda, requer a baixa de eventual restrição judicial.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

CONDENO o autor ao pagamento das custas e da taxa judicial.

Não há ordem judicial de restrição do veículo nos autos. Por isso, 

INDEFIRO o pedido de desbloqueio.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros
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 Cod. Proc.: 257204 Nr: 22457-82.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIRTON BANK S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE OLIVEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora, derradeiramente, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar a mora do devedor, como determinado à fl. 31, sob pena 

de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 261422 Nr: 25951-52.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL GOMES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fls. 36, DEFIRO o prazo de 15 (quinze) dias 

para que a parte autora comprove a mora do devedor como determinado à 

fl. 30.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 261709 Nr: 26148-07.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A, PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR - OAB:OAB/SP 

4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BV FINANCEIRA 

S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de SANDRA 

MARIA PINHEIRO.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 21). 

Ainda, requer a baixa de eventual restrição judicial.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

CONDENO o autor ao pagamento das custas e da taxa judicial.

Não há ordem judicial de restrição do veículo nos autos. Por isso, 

INDEFIRO o pedido de desbloqueio.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264703 Nr: 28203-28.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONIEDER AVELINO EZANAZOKAECE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 

31/31-verso requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 

1.800,26 (Um Mil e Oitocentos Reais e Vinte e Seis Centavos), devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line 

- - >  D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, e juntada aos 

autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264703 Nr: 28203-28.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONIEDER AVELINO EZANAZOKAECE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestar, no prazo de cinco dias, acerca da petição 

do requerido de fls. 33/43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265540 Nr: 28856-30.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO VASSAN MATTOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 28/28-verso 

quanto à citação do requerido, e em cumprimento a legislação vigente e ao 

Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de 

encaminhá-los ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte autora 

para se manifestar no prazo de cinco dias, bem como para que promova a 

complementação das diligências no valor de R$ 2.020,70 (Dois Mil e Vinte 

Reais e Setenta Centavos) devendo a respectiva guia de pagamento ser 

extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através 

do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, e juntada 

aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267204 Nr: 30052-35.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÕES LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SULINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, RODOBENS 

ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÕES LTDA., pretende alcançar o bem que se 

encontra em posse da parte requerida CLAUDIO SULINO DA SILVA, em 

decorrência do contrato indicado à fl. 39.

Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”.

 No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

comprovada pela notificação extrajudicial de fls. 30-verso/31. Assim, 

atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69.

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-lei n. 911/69 e 

DETERMINO:

I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 

cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

 II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

III) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

IV) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora 

ou de quem ela indicar.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146005 Nr: 5714-70.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não foi possível efetivar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça, conforme certidão da Coordenadoria Administrativa 

de fl. 133. Desta forma, em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora para promover a complementação das diligências no 

valor de R$ 146,96 (Cento e Quarenta e Seis Reais e Noventa e Seis 

Centavos) a ser depositada no Banco do Brasil S/A, agência nº 7138-2, 

c/c 32895-2, em nome da Diretoria do Foro Tangará da Serra/Diligência, 

devendo apresentar nos autos o comprovante de depósito, no prazo de 

cinco dias, observando-se que o valor referente à guia indevidamente 

recolhida como "Complementação d Custas e Taxas" nº 53072, poderá ser 

requerido a devolução dos valores por meio de requerimento junto à 

Coordenadoria Administrativa do Foro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 196955 Nr: 12400-73.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO PEREIRA COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 85 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

cinco dias, bem como para que promova a complementação das 

diligências no valor de R$ 183,70 (Cento e Oitenta e Três Reais e Setenta 

Centavos) devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> 

Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através do link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, e juntada aos 

autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 213173 Nr: 4642-09.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PAULO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 68 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

cinco dias, bem como para que promova a complementação das 

diligências no valor de R$ 220,44 (Duzentos e Vinte Reais e Quarenta e 

Quatro Centavos) devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br 

--> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através do link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, e juntada aos 

autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 253013 Nr: 19213-48.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUNHA TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 33 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 254317 Nr: 20093-40.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS RICCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 46 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

cinco dias, bem como para que promova a complementação das 

diligências no valor de R$ 110,22 (Cento e Dez Reais e Vinte e Dois 

Centavos) devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> 

Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através do link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, e juntada aos 
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autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 259824 Nr: 24686-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA FLAUZINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266855 Nr: 29745-81.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCENIR VITALINO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, 

(a) indicar o valor da causa, que deverá corresponder ao valor total do 

saldo devedor (parcelas vencidas e parcelas vincendas), no vertente 

caso, o montante de R$ 23.064,51, como indicado à fl. 04-verso, com o 

recolhimento das custas e da taxa judiciária, bem como as custas de 

distribuição e contadoria, como informado à fl. 17, e (b) comprovar a mora 

do devedor, mormente pelo protesto por edital, pois a sua falta conduz à 

ausência de um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido 

e regular do processo, uma vez que a notificação extrajudicial 

encaminhada ao endereço do demandado retornou pelo motivo 

“mudou-se” (fls. 13/13-verso), não sendo suficiente para caracterizar a 

mora do devedor, nos exatos termos do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, 

parágrafo único, do CPC.ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266242 Nr: 29336-08.2017.811.0055

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVAL LEITE CABRAL, TAINA GOMES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes às fls. 04/06.

Posto isso, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea b, do Código de Processo Civil.

Assim, RECONHEÇO e DECLARO a dissolução da união estável entre 

Ronival Leite Cabral e Tainá Gomes Farias.

Para tanto, expeça-se ofício ao Cartório Notarial e Registral desta Comarca 

de Tangará da Serra, para que proceda com a competente averbação.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266301 Nr: 29356-96.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:71613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pretendido pelo 

requerente, ante a ausência do preenchimento dos requisitos da tutela de 

urgência, previstos no art. 300 do CPC, para tanto, dando prosseguimento 

ao feito:I - Designe-se data para realização da audiência de conciliação, 

conforme pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca.II - Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de mediação 

e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser 

consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do 

requerido na audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º 

do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo 

Civil.Ciência ao Ministério Público.Em seguida, venham-me os autos 

conclusos.Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 152361 Nr: 999-48.2013.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.Considerando a indicação do município de Tangará da Serra à fl. 

201, determino:I – NOMEIO a Dra. Vaneida Moreira da Silva – CRM/MT 

8637, para que proceda com a perícia no interditando.II - Intime-se a 

médica perita nomeada, para que informe no prazo de 05 (cinco) dias, 

data e horário para realização do exame e avaliação do grau de 

incapacidade do interditando, nos termos do art. 753 do CPC.III - Com a 

informação nos autos, intimem-se as partes, no endereço indicado na 

exordial, para que compareçam na data, hora e local, designado pela 

médica acima mencionado.IV - A perita deverá responder aos quesitos do 

Juiz, que segue abaixo e os constantes nos autos:a) Se o(a) 

interditando(a) sofre de anomalia física, psíquica, mental ou motora e as 

funções corporais acometidas?b)Em caso positivo, se ele(a) tem 

capacidade para reger sua pessoa e seus bens nos atos da vida civil? c) 

Se é possível, Sr. Perito declinar qual tipo de doença, que acomete o 

interditando, dentro da classificação C.I.D.?d)Se a anomalia ou doença é 

de caráter transitório, duradouro ou permanente e qual a data provável do 

início?e) Se em razão da anomalia ou doença, pode o interditando exprimir 

com clareza sua vontade?f)O avaliado está sendo atualmente tratado? É 
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possível inferir se evoluirá com melhora, a ponto de permitir a inclusão 

social, ou se trata de doença de curso crônico e progressiva?g)Em se 

tratando de comprometimento intelectual/cognitivo/psíquico, o periciando 

pode ficar só em segurança ou necessita de supervisão ou ainda de um 

cuidador?h)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 203932 Nr: 17886-39.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FWSS, AJSS, CSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos, a parte executada informa a quitação 

do débito remanescente, juntando aos autos documentos às fls. 91/92, 

bem como pugnou pelo alvará de soltura do executado.

Assim, considerando que o executado efetuou o pagamento integral da 

pensão alimentícia, vejo que a extinção por quitação do débito alimentar, é 

medida que se impõe.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Serve a presente sentença como alvará de soltura do executado Igor 

Augusto da Silva, portador do RG n.º 2738727-5 e inscrito no CPF nº. 

061.821.371-69, devendo o mesmo ser posto em liberdade, desde que não 

se encontre preso por outro motivo.

Custas pela parte executada, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os autos.

As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 229846 Nr: 18328-68.2016.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NJL, KKLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHOS - OAB:14.425-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, por tudo mais que dos autos constam, e em consonância com 

o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido consubstanciado na 

exordial para CONCEDER a guarda definitiva e responsabilidade do menor 

Kaiovane Kaue Leandro Barbosa ao requerente Natalício José 

Leandro.Por fim, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC.Proceda-se com a Lavratura do Termo 

de Guarda Definitiva.Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se 

ser esta beneficiária da justiça gratuita.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público.Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos mediante as formalidades legais.Às providencias 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265929 Nr: 29110-03.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IGFDC, LUCIVANIA RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Posto isso:I - INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pretendido pela 

requerente, ante a ausência de elementos comprobatórios no que dizem 

respeito a “possibilidade” do requerido em arcar com a majoração ora 

pretendida.II – Sem prejuízo, DESIGNE-SE data para realização da 

audiência de conciliação, conforme pauta de audiência constante no 

Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca.III - Cite-se a parte requerida (CPC, 

art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que 

compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que 

no mandado deverão ser consignadas as seguintes observações:a) 

conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a 

ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência as 

partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público (art. 

695, § 4º, do CPC).d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, 

passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo a parte 

requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do pedido de 

cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 

do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 127343 Nr: 6211-55.2010.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE APARECIDA LEME DE OLIVEIRA, PAULO 

ROGÉRIO DE OLIVEIRA, GUSTAVO HENRIQUE LEME DE OLIVEIRA, 

GABRIELLE CRISTINA LEME DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OLAVIO MIGUEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ANDRE RAUBER - 

OAB:17870, FELIPE PELEGRINI - OAB:16064 OABMT, JAMES 

LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO 

DA SILVA - OAB:5706/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B/MT, PRISCILA VIVIANE MARIANO - OAB:18997/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B, 

RUBIANE KELI MASSONI - OAB:12419/MT, Vanessa Pelegrini - 

OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos certidão negativa de débito fiscal, atualizada, expedida pela 

Fazenda Pública Federal, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 

485, inciso III, do CPC.

 Após, devidamente certificado, venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 264878 Nr: 28319-34.2017.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPP, EGLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:DEFIRO parcialmente a tutela de urgência, a fim de FIXAR 

alimentos provisórios no patamar de 80% (oitenta por cento) do salário 

mínimo, que equivalente atualmente a R$ 749,60 (setecentos quarenta e 

nove reais e sessenta centavos), a ser pago mensalmente pelo 

requerente, através de depósito bancário na conta da representante legal 

da criança, a ser indicada nos autos, à partir da citação.INTIME-SE a parte 

requerida para informar nos autos dados bancários para depósito da 

pensão alimentícia em favor da criança Enzo Gabriel Leocádio Palma, sob 

pena de descumprimento de ordem judicial;INTIME-SE a parte requerida 

para manifestar interesse na composição amigável, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. I do CPC.DESIGNE-SE data para realização da audiência de 
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conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, 

remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca.CITE-SE a parte requerida (CPC, art. 247, I), com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência 

de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado 

deverão ser consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas 

os dados necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da 

petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do 

autor ou do requerido na audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar 

acompanhadas de advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) 

caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as 

normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.Ciência ao Ministério Público.Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265964 Nr: 29139-53.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMSL, JCSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DIAS DA COSTA - 

OAB:23967/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I - DEFIRO o pedido de tutela de urgência pretendido pela 

requerente, razão pela SUSPENDO provisoriamente o pagamento da 

pensão alimentícia em favor da requerida, tendo em vista que restaram 

configurados os requisitos do art. 300 do CPC.II – Sem prejuízo da 

determinação supra, DESIGNE-SE data para realização da audiência de 

conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, 

remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca.III - Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à 

audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no 

mandado deverão ser consignadas as seguintes observações:a) conterá 

apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a 

ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência as 

partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público (art. 

695, § 4º do CPC).d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, 

passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo a parte 

requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do pedido de 

cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 

do Código de Processo Civil.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266100 Nr: 29262-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDFDSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA - 

OAB:17192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

4. ARBITRO alimentos provisórios no patamar de 30% (trinta por cento) 

dos rendimentos do requerente, que equivalente a R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), além de 50% das despesas extraordinárias dos 

menores, a ser pago mensalmente pelo requerente, na conta bancária da 

representante legal dos menores, à partir da citação.

5. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

6. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

7. Caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266214 Nr: 29305-85.2017.811.0055

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO FERREIRA DOS SANTOS COSTA, MARIA 

JOSE DOS SANTOS SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes às fls. 04/07.

Posto isso, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

A divorcianda voltará a utilizar o nome de solteira, Maria José Santos Silva.

Oficie-se o Cartório de Registro Civil da Comarca de Tangará da Serra/MT, 

para que proceda com a competente averbação.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266233 Nr: 29327-46.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER MARCIO DOMINICK, DAIANI UGULINI DOMINICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, Tiago Shioji Tiuman - OAB:21461/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processe-se em Segredo de Justiça.

Recebo a petição inicial posto que preenche os requisitos do art. 319 do 
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CPC.

Abro vista ao Ministério Público, para querendo manifestar-se, após 

venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 257774 Nr: 23007-77.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNGDS, LTN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, Tiago Shioji Tiuman - OAB:21461/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Interdição com Pedido de Tutela Provisória de 

Urgência proposta por Jessica Nicolli Gomes da Silva em face de Lurdes 

Terezinha Nicolli, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

A parte autora aportou petitório às fls. 76/77, informando que a 

interditanda encontra-se internada no Centro de Tratamento Feminino Rosa 

de Saron, localizado no município de Chapada dos Guimarães/MT, sendo 

que a previsão de alta da mesma está marcada para o dia 05.01.2018.

Todavia, registra que a interditanda não se encontra apta para a 

administração da própria vida, necessitando de acompanhamento na 

manutenção do seu tratamento, sob risco de recaída.

Desse modo, requer seja oficiado ao Centro de Tratamento Feminino Rosa 

de Saron, a fim de que mantenha a interditanda internada, ou, 

subsidiariamente, mantenha a internação desta até a data da audiência 

designada para o dia 07.03.2018.

 Pois bem.

Não obstante os argumentos apresentados pela parte autora, vejo que o 

pedido em apreço não é passível de acolhimento.

Com efeito, foi aportado à fl. 78, relatório do Centro de Tratamento em que 

a interditanda encontra-se internada, informando que a data de previsão 

de alta da mesma será dia 05.01.2018.

Insta consignar que no referido relatório nada constou no que diz respeito 

à necessidade da interditanda em permanecer internada no Centro de 

Tratamento, nem mesmo foram aportados aos autos outros elementos 

comprobatórios que fundamentem tal necessidade e, ainda, documentos 

que demonstrem a imprescindibilidade de decisão judicial.

 Desse modo, não vislumbro, nesta oportunidade, motivos justificadores 

que ensejem determinação judicial para a permanência da interditanda no 

Centro de Tratamento.

 Posto isso:

I – INDEFIRO o petitório de fls. 76/77, tendo em vista a inexistência de 

documentos que motivem a permanência da interditanda internada.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267268 Nr: 30092-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO GREGORIO MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WANDERLEI MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Gregorio Martinez - 

OAB:21902-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pelo 

falecimento de Wanderlei Martinez proposta por Thiago Gregório 

Martinez.Analisando o presente feito, verifico que foi aportado atestado de 

óbito do de cujus (fl. 10) e documentos pessoais do herdeiro Thiago 

Gregorio Martinez (fls. 11/13).Posto isso:1. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita.2. No mais, nomeio inventariante o herdeiro Thiago Gregório 

Martinez, que prestará o compromisso em 05 (cinco) dias (art. 617, 

parágrafo único do CPC);3. Dentro de 20 (vinte) dias, contados da data do 

compromisso, fará a Inventariante as primeiras declarações (CPC, art. 

620), devendo juntar aos autos a certidão de inexistência de testamento 

deixado pelo autor da herança, conforme determina o Provimento nº 

56/2016 do CNJ;4. Citem-se todos os herdeiros, conforme constar nas 

primeiras declarações para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

encaminhando-se cópia das mesmas (art. 626, do CPC);5. Intimem-se a 

Fazenda Pública Estadual, que deverá informar no prazo de 15 (quinze) 

dias, o valor dos bens descritos nas primeiras declarações (CPC, art. 

629), o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o 

testamenteiro, se houver testamento CPC, art. 626);6. Concluídas as 

citações e intimações, abra-se vista dos autos às partes, em cartório, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para dizerem sobre as primeiras 

declarações (CPC, art. 627);7. Decorrido o prazo, sem manifestação, 

intime-se o inventariante para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar às 

últimas declarações, o plano de partilha (CPC, art. 653), o cálculo do 

imposto de transmissão “causa mortis”, providenciando o seu devido 

recolhimento, juntando-se aos autos o comprovante de pagamento;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 27510 Nr: 924-87.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alyne Ramminger Pissanti - 

OAB:12120, ANDERSON MELLO ROBERTO - OAB:8095/MT, Kelly 

Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO - 

OAB:OAB/MT 9189

 Vistos.

DEFIRO o petitório da parte exequente aportado à fls. 3.645.

Expeça-se o necessário, conforme requerido.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 121488 Nr: 610-68.2010.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE MARIA PARENZA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINA PIRES CARVALHO CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO - 

OAB:14522, GILMARA APARECIDA ARRUDA SALES - OAB:13.255 - E, 

RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT, ROBERTO 

CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A, THAISSA COSTA FIGUEIREDO 

DE SOUZA - OAB:15.902

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para juntar os documentos, no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme requerido pelo Instituto de Perícias Científicas (fls. 

591/592).

Decorrido o prazo, com a juntada dos documentos, intime-se o Instituo de 

Perícias Científicas para procedar com a carga dos autos para realização 

da perícia no feito bem como cumpra-se integralmente as determinações 

de fls. 572.

Caso contrário, decorrido o prazo sem manifestação da parte autora, 

intime-se a parte requerida para querendo manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias.

Em seguida, vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266301 Nr: 29356-96.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:71613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 12/13, que designo o dia 

26/03/2018 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 19459 Nr: 2481-17.2002.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE PINHEIRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAREZ CANGUSSU RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 444/444-v, para tanto, determino a 

suspensão do feito, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, intime-se o inventariante 

pessoalmente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

apresentando as certidões necessárias conforme determinado, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, inciso VI).

 Após, venham-me os autos conclusos.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 121805 Nr: 857-49.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDSA, SAA, MDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMDTDS, EDMG-SDEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT, ERIKO SANDRO SUARES - OAB:8264-MT, IZABELLA 

MENEGASSI DUTRA SANTANA - OAB:11125/MT, JOSE RICARDO 

FERREIRA GOMES - OAB:OAB/MT 11.837, LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086, LUIZ RICARDO SOPHIA DORADO - 

OAB:14722/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Certifico, considerando a expedição dos alvarás de fls. 237/238, que 

intimo a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 149132 Nr: 9083-72.2012.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGO, VDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADM, JAX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. retro, que nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 202725 Nr: 16896-48.2015.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCBDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANITA LOIOLA - OAB:13178-B, 

ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA - OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente e tendo em vista 

o parecer ministerial, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo realizado entre as partes às fls. 80.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, por se tratar de beneficiária da 

Justiça Gratuita, isento-a de pagamento das custas.

Ciência ao Ministério Público.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 146608 Nr: 6343-44.2012.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, JFPPT, MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDTDS-SMDS, EDMG-SDEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Proceda a Sra. Gestora Judiciária com o necessário para a devolução do 

valor bloqueado, após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 250063 Nr: 16611-84.2017.811.0055

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

 Conforme se depreende dos autos, as partes entabularam acordo às fls. 

40/41, com relação à guarda, visitas e alimentos do filho menor Antony 

Guilherme Silva Ferreira, pugnando assim, pela sua homologação.

 Parecer ministerial à fl. 52, opinando favoravelmente a homologação do 

acordo realizado entre as partes.

Deste modo, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação de fls. 40/41, celebrada nestes autos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Após, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os autos.

As providências. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 209173 Nr: 1334-62.2016.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLO AUGUSTO ALVES DA CRUZ

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1135 de 1523



 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 209173.

 Vistos,

 Inicialmente, com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil, 

decreto a revelia da parte requerida, pois, apesar de citada não contestou 

o pedido inicial.

 Outrossim, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Acre constatei 

que o recurso de apelação interposto contra a sentença proferida na ação 

civil pública, objeto da presente liquidação de sentença provisória, foi 

parcialmente provido e transitou em julgado em 31/03/2017.

 Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, requerer o que 

de direito a fim de que a presente liquidação se dê em caráter definitivo, 

ante o transito em julgado do acórdão, bem como para que, no mesmo 

prazo, junte cópia do acórdão (ainda que de forma digital) e da certidão de 

trânsito em julgado, as quais podem ser obtidas com facilidade pelo 

seguinte endereço eletrônico: https://www.tjac.jus.br/servicos/telexfree/.

 Após, conclusos para sentença.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 18 de dezembro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266754 Nr: 29660-95.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ACKERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURENY DE ARRUDA RIBEIRO 

DE JESUS FERREIRA - OAB:14108/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 266754.

Vistos,

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela 

antecipada e indenização por danos morais ajuizada em 07 de dezembro 

de 2017 por Carlos Roberto Ackermann em desfavor de Distribuidora de 

Energia S/A – Energisa Mato Grosso, ambos devidamente qualificados.

Em apertada síntese, a parte Requerente alega ser titular da Unidade 

Consumidora nº 6/393385-0, sendo surpreendido com a fatura/notificação 

por anormalidade no medidor de energia no valor de R$ 1.681,62 (hum mil, 

seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos).

Alega que foi ao PROCON Municipal na data de 23/06/2017, requerendo o 

cancelamento da cobrança, sendo que na data de 14/09/2017, foi 

realizada uma audiência na sala da Coordenaria Municipal de Defesa do 

Consumidor de Tangará da Serra, tendo comparecido somente a parte 

Requerente, vez que a empresa Requerida não compareceu a audiência 

tampouco justificou sua ausência.

Aduz o Requerente que a empresa Requerida agiu com abuso, tendo em 

vista que realizou a perícia no medidor de energia de forma unilateral, 

sendo que em momento algum observou o princípio da ampla defesa e do 

contraditório. Assim, perante a imputação de fraude, somada a cobrança 

indevida, ameaça de interrupção de energia elétrica e negativação de seu 

nome, é certo que ocorreu a violação ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, gerando a obrigação de indenizar.

 Salienta o Requerente que a cobrança de recuperação de consumo é 

indevida, pois há aproximadamente 04 (quatro) anos, mudou-se com sua 

família do imóvel da referida UC, passando a residir no local de seu 

trabalho. Ou seja, não há consumo de energia elétrica a ser faturado na 

unidade consumidora 6/393385-0, eis que apenas deve ser faturado o 

custo de distribuição.

Deste modo, pugna o Requerente pela antecipação de tutela para declarar 

a inexistência do débito indevidamente cobrado, a abstenção de corte ou o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e a exclusão ou 

impedimento para incluir o nome do Requerente nos cadastros de proteção 

ao crédito.

Requer ainda a gratuidade da justiça, bem como a inversão do ônus da 

prova.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 33/83.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação, devendo ficar suspensa a exigibilidade da condenação 

face ao deferimento da gratuidade.

Quanto à antecipação de tutela, consigno que as tutelas em si, sofreram 

diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte Requerente requereu a concessão da tutela de urgência 

de forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para:

a) declarar a inexistência do débito indevidamente cobrado;

b) abster de cortar ou o restabelecimento do fornecimento de energia 

elétrica;

c) excluir ou impedir a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção 

ao crédito.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

 In casu, valendo-me de cognição sumária, entendo que se faz presente a 

probabilidade do direito, haja vista que os documentos juntados à inicial 

demonstram que as faturas de energia elétrica foram sempre calculadas 

na média de R$ 16,00 (dezesseis reais), bem como por não estar o 

Requerente com nenhuma fatura atrasada.

Por outro lado, verifico que o Requerente não tomou conhecimento do 

agendamento da avaliação técnica do medidor da UC 6/393385-0, eis que 

entregue para pessoa diversa, razão pela qual também não pode 

acompanhar a inspeção do medidor, conforme fls. 73/74.

Além do mais, levando-se em consideração que o Requerente não reside 

mais no imóvel da Unidade Consumidora em debate, como pode-se notar 

diante da diferença do endereço constante nas faturas juntadas e do 

endereço apresentado na qualificação, nem mesmo por estar o imóvel 

alugado, presumo que não haja consumo elétrico, motivo pela qual é 

cobrado apenas a taxa mínima.

Desta forma, com relação ao pedido de antecipação de tutela para que a 

Requerida se abstenha de inscrever o nome do Requerente nos cadastros 

de proteção ao crédito, entendo que merece acolhimento, tendo em vista 

que a fatura discutida é atípica, bem como por estar o Requerente 

adimplente nas faturas mensais.

Outrossim, quanto à abstenção da Requerida de cortar a energia elétrica 

em razão da fatura discutida nos presentes autos, entendo pela 

manutenção do fornecimento, haja vista tratar-se de um serviço essencial, 

bem como em razão da proteção à dignidade da pessoa humana.

Neste viés, entendo que o Requerente não realizou o pagamento da fatura 

em tela, por motivo diverso do que um simples inadimplemento, eis que 

trata-se de uma cobrança atípica e controversa, motivo pelo qual não deve 

ser privado do fornecimento de energia.

 Por fim, no que tange o pedido de declaração de inexistência do débito, 

entendo que não se encontram presentes as condições para deferimento 

da tutela antecipada neste ponto, haja vista que as provas coligadas aos 

autos não dão azo a esta análise, principalmente por se tratar de cognição 

sumária. Deste modo, entendo pela necessidade de instrução processual 

para formação de minha convicção, eis que também não há perigo de 
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dano em virtude do indeferimento de tal pedido.

Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência postulada, para 

determinar que a empresa Requerida se abstenha de cortar o 

fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora 6/39385-0, bem 

como de incluir o nome do Requerente nos cadastros de proteção ao 

crédito.

Sem prejuízo, com fulcro no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, 

por entender que resta comprovada a relação de consumo, defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova.

Desse modo, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 27 

de fevereiro de 2018, às 14h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, devendo as partes comparecerem acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte Requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de dezembro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 778 Nr: 1095-88.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA, APARECIDA PERRI 

BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/RJ: 

134.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320

 Certifico que, Intimo a Interessada TERRA SANTA AGRO S.A., através de 

seus advogados, para tomarem conhecimento da decisão de fls. 633/637, 

a seguir parcialmente transcrita: ... "Por fim, em relação ao pedido de 

declaração de fraude à execução, em razão do contrato de parceria 

agrícola celebrado entre JNR Agropecuária Ltda e Terra Santa Agro S.A., 

determino seja a parte executada intimada para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca da petição e documentos de fls. 

582/606. Determino também a intimação do terceiro JNR Agropecuária Ltda 

para ter conhecimento da alegação de fraude à execução e, caso queira, 

no prazo de 15 (quinze) dias, opor embargos de terceiros, nos termos do 

§ 4º, do art. 792, do Código de Processo Civil. Por fim, em análise ao 

contrato de parceria agrícola firmado entre a JNR Agropecuária Ltda e a 

Vanguarda Agro S.A. (atual Terra Santa Agro S.A.), constato que restou 

pactuado, na cláusula 3.2., o seguinte: “3.2. Fica estabelecido e acordado 

entre as partes que a título de participação e partilha, a PARCEIRA 

OUTORGADA entregará a PARCEIRA OUTORGANTE o percentual 

pactuado no item 3.1 acima em produto, anualmente, sendo (i) a primeira 

entrega até 30/04/2016; (ii) a segunda entrega até 30/04/2017; (iii) a 

terceira entrega até 30/04/2018; (iv) a quarta entrega até 30/04/2019; e (v) 

a última entrega até 30/04/2020”.Assim, considerando que a próxima data 

para o “pagamento” do contrato de parceria, pela Terra Santa Agro S.A. à 

JNR Agropecuária Ltda, ocorrerá no dia 30/04/2018, entendo que até 

referida data, existe tempo suficiente para que este juízo aprecie a 

alegação de fraude à execução arguida às fls. 582/588, de modo que, a 

medida mais prudente a ser adotada, a fim de evitar maiores frustrações 

pela parte exequente, é determinar que o pagamento não seja realizado 

antes da data fixada na referida cláusula contratual. Deve ser destacado 

que a determinação acima não acarretará nenhum prejuízo as partes 

contratantes JNR Agropecuária Ltda e a Vanguarda Agro S.A. (atual Terra 

Santa Agro S.A.), pois este juízo está observado a data limite estabelecida 

contratualmente por elas. Portanto, determino seja providenciada a 

intimação da Terra Santa Agro S.A. com URGÊNCIA, tanto por meio dos 

advogados constituídos às fls. 575, como por carta precatória, para que 

se abstenha de realizar a entrega do objeto do contrato de parceria 

firmado com a JNR Agropecuária Ltda, antes da data 30/04/2018, sob 

pena de ser punida por ato atentatório à dignidade da justiça e incidir em 

crime de desobediência. Às providências. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 05 de dezembro de 201Anderson Gomes JunqueiraJuiz de 

Direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 61944 Nr: 3470-47.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO SZPAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Autos nº: 61944.

 Vistos,

 Intimados a se manifestar quanto aos cálculos apresentados pelo perito 

nomeado, a parte requerida manifestou concordância às fls. 499, 

enquanto que a parte autora manteve-se inerte, conforme certidão de fls. 

500.

 Sendo assim, homologo os cálculos apresentados pelo perito às fls. 

440/496.

 Por conseguinte, autorizo o levantamento dos 50% restantes dos 

honorários periciais.

 Por fim, intimem-se as partes para requererem o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-as que no silêncio o processo 

será arquivado.

 Não havendo manifestação e certificado o decurso de prazo para tanto, 

arquivem-se os autos, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256573 Nr: 21917-34.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. DE ASSIS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a certidão 

de fl. 59, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265254 Nr: 28648-46.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GUALTER APARECIDO DE SOUZA FANTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MARQUES - 

OAB:358250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 265254.

Vistos,

Trata-se de ação revisional c/c consignação em pagamento com pedido de 

antecipação de tutela ajuizada em 24 de novembro de 2017 por Gualter 

Aparecido de Souza Fantin em desfavor de Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A, ambos qualificados.

 A parte Requerente alega que firmou contrato de financiamento com a 

Requerida para aquisição do veículo HB20S CONF. STY 1.6, Hyundai, 

2014/2015, renavam 0103021541-0, sendo o valor do bem de R$ 

55.365,00, com uma entrada de R$ 20.000,00 e o montante financiado de 

R$ 35.365,00.

Afirma que a taxa de juros acordada foi de 1,61% ao mês e 21,15% ao 

ano, sendo o contrato pactuado em 36 parcelas de R$ 1.412,81, 

totalizando um saldo devedor de R$ 50.861,16.

Aduz o Requerente que já pagou 18 parcelas do contrato, no entanto, 

sente-se lesado em continuar pagando o valor ilegal de juros praticados 

pela Requerida.

Assim, requer o Requerente a revisão do contrato para que seja 

expurgada do financiamento a capitalização diária/mensal dos juros 

remuneratórios, devendo ser desconstituída a Tabela Price e ser aplicado 

o Método de Gauss.

Em sede de antecipação de tutela, pleiteia o Requerente que a Requerida 

se abstenha de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, 

bem como para suspender o contrato para que a Requerente seja mantida 

na posse do veículo, além de autorizar o Requerente a depositar em juízo 

as parcelas que entende devida.

Pugna ainda pela concessão da justiça gratuita.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 13/37.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação, devendo ficar suspensa a exigibilidade da condenação 

face ao deferimento da gratuidade.

Quanto à antecipação de tutela, consigno que as tutelas em si, sofreram 

diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte Requerente pugna a concessão da tutela de urgência de 

forma incidental para:

a) proibir a Requerida de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito;

b) suspender o contrato e manter-se na posse do veículo;

c) autorizar o depósito em juízo das parcelas que entende devida.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, são: probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

 In casu, valendo-me de cognição sumária, entendo que não se faz 

presente a probabilidade do direito, visto ser certo que o oferecimento do 

veículo como garantia da dívida se deu por livre e espontânea vontade 

sua.

No que tange à inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao 

crédito, prevê o contrato de Cédula de Crédito Bancário, na cláusula 3ª, a 

possibilidade de protesto em caso de inadimplemento do débito, sendo o 

contrato instrumento volitivo, que faz lei entre as partes, conforme art. 421 

e seguintes do Código Civil/02. Doutro modo, a negativação do nome de 

inadimplente é um direito da Requerida, ao devedor que não satisfazer 

com as obrigações pactuadas.

Entendo ainda que não merece acolhimento o pedido de depósito das 

parcelas em atraso e as que se vencerem no curso da demanda no valor 

que entende devido, por não se fazerem presentes as hipóteses do artigo 

335 do Código Civil, que autorizam a consignação em pagamento.

Desta forma, entendo que o pagamento das parcelas deverá continuar 

sendo realizado na forma como contratada, mesmo porque, nos termos do 

art. 308 do Código Civil, o pagamento deve ser feito ao credor.

 Quanto à manutenção do veículo na posse da parte Requerente, não vejo 

risco imediato de cessar, visto não haver resquício documental de atos 

expropriatórios imediatos por parte da Requerida.

Portanto, como a parte Requerente, salvo melhor juízo, não preencheu os 

requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, 

notadamente a probabilidade do direito, entendo que deve ser indeferida a 

tutela requerida.

Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada, ante a ausência 

dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Pela falta de verossimilhança e demonstração de hipossuficiência técnica, 

indefiro o pedido de inversão do ônus da prova.

No mais, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 20 de fevereiro de 2018, 

às 16:00 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte Requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte Requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

 Por fim, justifique a parte autora o porquê da juntada dos documentos de 

fls. 30/37, ficando desde já determinado o desentranhamento dos mesmos 

em caso de inércia.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro de 2017.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 111834 Nr: 2049-51.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDEMIRO JOSE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 
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OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SADI BONATTO - 

OAB:10011/PR

 Autos nº: 111834.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 551/552, bem como da certidão de fls. 522, 

autorizo o levantamento dos valores depositados nos autos mediante a 

expedição de alvará em favor da instituição financeira ou de seu 

procurador, desde que possua poderes para tanto, o que deverá ser 

certificado nos autos, devendo ainda ser observado o disposto no art. 450 

da CNCG.

 Após, intime-se as partes para requererem o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-as que no silêncio o processo 

será arquivado.

 Não havendo manifestação e certificado o decurso de prazo para tanto, 

arquivem-se os autos, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160893 Nr: 11110-91.2013.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO CRESTANI, AGROPECUARIA GERMINARE LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT, MARCOS TOMÁS CASTANHA - OAB:OAB/MT 4.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 Certifico que intimo a parte embargada para especificar as provas que 

pretende produzir, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160895 Nr: 11114-31.2013.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA GERMINARE LTDA ME, ILDO 

CRESTANI, JOSÉ CRESTANI, INÊS FERRARINI CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT, MARCOS TOMÁS CASTANHA - OAB:OAB/MT 4.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 Certifico que intimo a parte embargada para especificar as provas que 

pretende produzir, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162080 Nr: 13166-97.2013.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:18141-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Certifico que intimo a parte embargada para especificar as provas que 

pretende produzir, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 191189 Nr: 7664-12.2015.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANDRESSON VANDERLEY ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT, GILSON ELY CHAVES DE MATOS - OAB:1733/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 191189.

 Natureza: Monitória.

 Requerente: Sady Elias Soletti.

 Requerido: Eliandresson Vanderley Alves.

 Vistos,

 Trata-se de ação monitória ajuizada por Sady Elias Soletti em desfavor de 

Eliandresson Vanderley Alves, na qual o requerente alega ser credor da 

importância de R$ 383.643,80 (atualizado até 27/04/2015) representados 

pelos cheques de fls. 13/16, sem força executiva.

 A inicial foi recebida às fls. 25, sendo determinada a citação da parte 

requerida.

Após esgotadas as tentativas de citação pessoal (fls. 28, fls. 44v, 51), a 

requerida foi citada por edital às fls. 63 e fls. 66.

 A parte requerida deixou transcorrer o prazo para pagar o débito e 

oferecer embargos monitórios, razão pela qual, foi lhe nomeada a 

Defensoria Pública como curadora especial, a qual apresentou 

contestação por negativa geral às fls. 67/68, tendo sido requerida a 

improcedência da ação, bem como a concessão do benefício da justiça 

gratuita.

A parte requerente manifestou-se as fls. 71, pugnando pela procedência 

da ação.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Não havendo a necessidade de produção de outras provas, eis que as já 

constantes dos autos são suficientes ao deslinde da causa, com fulcro no 

art. 355, inciso I, do CPC, julgo antecipadamente a lide, proferindo 

sentença.

O requerido não logrou êxito em comprovar a inexistência da dívida, 

representado pelos cheques que instruíram a inicial, razão pela qual a 

medida que se impõe é a rejeição dos embargos monitórios e a conversão 

em mandado executivo, na forma do art. 702, parágrafo 8º, do Código de 

Processo Civil.

 Ademais, entendo que também deve ser indefiro o pedido de concessão 

do benefício da gratuidade da justiça à parte requerida, eis que não 

comprovada sua insuficiência de recursos.

 Ante o exposto, nos termos do § 8º do art. 702 do Código de Processo 

Civil, rejeito os embargos monitórios manejados pela parte demandada e 

julgo procedente o pedido formulado pela parte autora, constituindo, de 

pleno direito, o título executivo judicial.

 A correção monetária deverá incidir a partir da data de emissão 

estampada na cártula e os juros de mora a contar da primeira 

apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação, 

conforme tese firmado pelo STJ no Recurso Especial nº 1.556.834 - SP 

(2015/0239877-3):

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. 

INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO 

PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A 

CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. 

DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. 

TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, 

DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação 

utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária 

incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de 

mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou 

câmara de compensação". 2. No caso concreto, recurso especial não 

provido”. (Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. Relator: 

Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 22/06/2016. Publicado em: 

10/08/2016).

 Condeno a requerida ao pagamento de custas, das despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

 Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte credora para, no prazo de 

15 dias apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

 Após, com fulcro no art. 523 do Código de Processo Civil, intime-se a 
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parte devedora por edital para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

 Ainda, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, desde já 

defiro a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Se inexitosa a penhora online, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, incumbindo à parte 

exequente indicar os bens sujeitos à penhora.

 Aliás, caso a parte exequente não os indique no prazo de 15 dias, fica 

desde já ordenada a suspensão do feito por 01 ano, nos termos do § 1º 

do art. 921 do CPC, ficando suspensa a prescrição neste período.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 P. R. I. C.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223034 Nr: 12458-42.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCOLINO BOFF SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SAWARIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Autos nº: 223034.

 Vistos,

 Não existem preliminares, nem questões processuais pendentes, sendo 

as partes capazes e legítimas, razão pela qual declaro o processo 

saneado.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por 

agora defiro a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal 

das partes e na oitiva de testemunhas.

 Fixo como pontos controvertidos as seguintes questões: a) existência de 

negócios jurídicos subjacentes à nota promissória; b) valor e data de 

vencimento dos negócios jurídicos subjacentes; e c) existência de 

abusividade no preenchimento da nota promissória.

 Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 20 de março de 2018, às 14:00 horas.

Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 18 de dezembro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 249360 Nr: 16105-11.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO FERREIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 249360.

 Vistos,

 Inicialmente, com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil, 

decreto a revelia da parte requerida, pois, apesar de citada não contestou 

o pedido inicial.

 Outrossim, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Acre constatei 

que o recurso de apelação interposto contra a sentença proferida na ação 

civil pública, objeto da presente liquidação de sentença provisória, foi 

parcialmente provido e transitou em julgado em 31/03/2017.

 Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, requerer o que 

de direito a fim de que a presente liquidação se dê em caráter definitivo, 

ante o transito em julgado do acórdão, bem como para que, no mesmo 

prazo, junte cópia do acórdão (ainda que de forma digital) e da certidão de 

trânsito em julgado, as quais podem ser obtidas com facilidade pelo 

seguinte endereço eletrônico: https://www.tjac.jus.br/servicos/telexfree/.

 Após, conclusos para sentença.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 18 de dezembro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256987 Nr: 22276-81.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VICTOR RICARDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTA ROSA LTDA, SANTA ROSA 

ONCO, MARIANA DA CRUZ RODRIGUES CARVALHO STRAPASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de fls. 396/807 é tempestiva. Desse modo, 

intimo a parte autora para impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 778 Nr: 1095-88.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA, APARECIDA PERRI 

BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/RJ: 

134.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320

 Certifico que, intimo a exequente, através de seu advogado, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, retirar a carta precatóriaa ser distribuída na 

Comarca de São Paulo-SP, bem como efetuar o preparo da carta 

precatória a ser distribuída na Comarca de Campo Novo do Parecis-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154984 Nr: 3597-72.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:OAB-SP 239437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Ante o exposto, declaro prescrito o direito da parte autora à repetição de 

indébito referente às parcelas com vencimento para 15/07/1989, 

15/01/1990 e 15/01/1993, julgando extinto o processo, com resolução do 

mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. 

No mais, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte 

autora para:a) determinar que a correção monetária das cédulas rurais 

objeto da presente ação seja no patamar de 41,28% para o período do 

Plano Collor I, de forma que condeno a parte requerida ao pagamento de 

eventual diferença entre o valor pago e o devido, na forma simples, 
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devendo incidir juros moratórios à taxa legal desde a citação, na forma do 

art. 405 do Código Civil, e correção monetária pelo INPC desde a data do 

efetivo pagamento indevido nos termos da Súmula 43 do STJ;b)determinar 

a substituição da taxa de juros remuneratórios cobrados no período de 

inadimplência pela taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central 

do Brasil, limitada ao percentual contratado;c)afastar a capitalização 

mensal de juros;d)condenar a parte demandada à repetição, na forma 

simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora, 

atualizado monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso a maior, 

permitindo-se a compensação com o crédito eventualmente existente em 

favor do Banco demandado. Por fim, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as 

partes ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do 

CPC, fixo em 15% do valor atualizado da causa, devendo a parte autora 

arcar com 40% e a parte requerida com 60% das verbas 

mencionadas.Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se, com as 

cautelas de estilo.P. R. I. C. Tangará da Serra-MT, 18 de dezembro de 

2017.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160872 Nr: 11070-12.2013.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO CRESTANI, AGROPECUARIA GERMINARE LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT, MARCOS TOMÁS CASTANHA - OAB:OAB/MT 4.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 Certifico que intimo a parte embargada para especificar as provas que 

pretende produzir, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160894 Nr: 11112-61.2013.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA GERMINARE LTDA ME, ILDO 

CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012 /MT, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT, 

MARCOS TOMÁS CASTANHA - OAB:OAB/MT 4.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT

 Certifico que intimo a parte embargada para especificar as provas que 

pretende produzir, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196878 Nr: 12341-85.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA, DUÍLIO PIATO 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRY BRISOT, MAYLLA CRISTINA ALVES 

OLIVEIRA BRISOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nestório Santana - 

OAB:18.406-A-MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT

 Certifico que, em cumprimento à decisão de fls. 754/755, intimo os 

executados para efetuarem o pagamento do débito no valor de R$ 

12.902,22, no prazo de 15 (quinze) dias, referente aos honorários 

advocatícios do exequente Duílio Piato Júnior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218847 Nr: 9003-69.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SAWARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCOLINO BOFF SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Autos nº: 218847.

 Vistos,

 Permaneçam os autos suspensos conforme determinado às fls. 35.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256060 Nr: 21451-40.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGENIO CUIABA LTDA - MULTICENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSTALES TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA APARECIDA DE 

ALMEIDA MACIEL - OAB:12507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 256060.

Vistos,

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte requerida ainda não 

foi citada (fls. 96), de modo que recebo o petitório de fls. 41/51 e 

documentos de fls. 52/95 como aditamento da inicial.

 Por conseguinte, intime-se a parte autora para que indique o endereço 

atualizado da parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo do acima determinado, nos termos do art. 334, do Código de 

Processo Civil, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 27 

de fevereiro de 2018, às 14h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, § 9º, do mesmo Diploma Processual.

 Esclareço que, muito embora a parte autora tenha informado não ter 

interesse na realização de audiência de conciliação, conforme disciplina o 

inciso II do § 4º do art. 334 do Código de Processo Civil, a audiência 

somente não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual, razão pela 

qual, deverá ser aguardada a manifestação da parte requerida nesse 

sentido.

Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Por outro lado, diante do aditamento da inicial, expeça-se nova carta de 

citação, informando a parte requerida da decisão que deferiu a tutela de 

urgência e que o prazo para contestação (de quinze dias úteis) será 

contado de acordo com a regra dos incisos I, II e III do art. 335 do Código 

de Processo Civil, conforme o caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.
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Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 15 de dezembro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 143129 Nr: 2617-62.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIGCELL ACESSORIOS E COMPONENTES 

PARA CELULARES LTDA, SANDRO ROGERIO DA SILVA, ALINE LUCIA 

RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que, conforme demonstram os extratos de fls. 107/112, a 

pesquisa junto ao sistema RENAJUD foi frutífera em nome dos executados 

Sandro Rogério da Silva e Aline Lúcia Ribeiro de Oliveira Silva. Dessa 

forma, a fim que sejam penhorados, intimo o requerente para informar a 

localização dos veículos restringidos, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 151378 Nr: 11527-78.2012.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SOJA OESTE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, a ser diligenciado no 

Centro desta cidade, a ser depositada em guia própria e expedida no site 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 167610 Nr: 7820-34.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS VETTORELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Costa Nicolino - 

OAB:12.900

 Certifico que, visando efetuar a busca de endereço através do SIEL, nos 

termos do Provimento n.º 56/7/CGJ, intimo a parte autora para que forneça 

nos autos o nome da mãe e a data de nascimento ou número do título de 

eleitor dos executados, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 7300 Nr: 1481-21.1998.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DOS SANTOS, ERVI DALLA LIBERA, 

DALGOMAR IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO PRODUTOS AGROPECUÁRIA 

LT, ROBERTO DALLA LIBERA, ESPOLIO DE LEDILSE BASSANI DALLA 

LIBERA, ADRIANA DALLA LIBERA, EDIMIR JOSE SIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738

 Certifico que fui intimado para cumprimento de penhora no rosto destes 

autos extraído da Ação nº 562-37.1995.811.0055, código 159, da 1ª Vara 

Cível desta Comarca, em que são partes LAVROFERTIL PRODUTOS DA 

LAVOURA LTDA contra DALGOMAR IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES 

PRODUTOS AGROPECUÁRIA LTDA, no valor de R$ 7.882.508,37 (sete 

milhões oitocentos e oitenta e dois mil quinhentos e oito reais e trinta e sete 

centavos ), nos termos do Auto de Penhora encartado no rosto dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 182917 Nr: 907-02.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SANTANA DA SILVA NARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simei da Silva Barros - 

OAB:11968

 Autos nº: 182917.

 Natureza: Ação de busca e apreensão.

 Requerente: Banco Volkswagen S/A

 Requerido: Antonio Santana da Silva Nardes.

 Vistos,

 Banco Volkswagen S/A ajuizou a presente ação de busca e apreensão 

em face de Antonio Santana da Silva Nardes, ambos qualificados na 

inicial, com fundamento no Decreto-lei n.º 911/69, visando a apreensão do 

bem descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora concordou com a 

purgação da mora pela parte requerida, requerendo apenas a condenação 

desta no ônus da sucumbência pelo princípio da causalidade.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Diante do petitório de fls. 121, entendo que devo extinguir o processo e 

autorizar o levantamento dos valores depositados judicialmente pela parte 

autora, reputando purgada a mora, sendo que o ônus da sucumbência 

deve ser realmente suportado pela parte ré em respeito ao princípio da 

causalidade.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, inciso III, “a”, do Código de Processo Civil, ficando 

autorizando o levantamento dos valores de fls. 124/125 pela parte autora, 

devendo a Sra. Gestora certificar se o peticionário de fls. 121 possui 

poderes para receber e dar quitação. Possuindo, expeça-se o alvará.

 A título de sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código 

de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, 

nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50, eis que concedo à parte 

requerida os benefícios da gratuidade de justiça.

 Transitada em julgado, certifique-se e, em seguida, arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 19 de dezembro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 254333 Nr: 20107-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE SOARES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, apesar de devidamente intimada, até a presente data a 

parte autora não comprovou o pagamento das custas, limitando-se apenas 

a juntar a procuração conferida ao advogado. Desse modo, intimo 
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novamente a parte autora a efetuar o recolhimento das custas, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 266133 Nr: 29265-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMIR VERONESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a certidão retro, intimo a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento dos emolumentos 

devidos ao distribuidor, no importe de R$ 100,45 (cem reais e quarenta e 

cinco centavos), na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do 

Brasil, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF nº. 238.698.799-04.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 11383 Nr: 1867-80.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCAT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA INEZ MINOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGMAR JULIANA BERNARDI 

JACOB - OAB:4864-B, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - 

OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JOSEMAR 

CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT

 Autos n.º 11383.

Vistos,

Conclusão desnecessária.

Cumpra-se conforme já determinado às fls. 247.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 19 de dezembro de 2017.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 153382 Nr: 2044-87.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODNEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:7683-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 551,10 (quinhentos e cinquenta e 

um reais e dez centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pela oficiala de justiça ANA CAROLINA MOGGI SOARES, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 241121 Nr: 9293-50.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARTINS TAPEÇARIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu em 21/11/2017 o prazo para o requerido efetuar o 

pagamento, considerando que a busca e apreensão foi executada na data 

de 10/11/2017, bem como em 05/12/17 decorreu o prazo para ele 

contestar a presente ação, sem qualquer manifestação nos autos, 

portanto encaminho os autos para intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 262615 Nr: 26676-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDAI PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155574/SP, WELSON GASPARINE JUNIOR - OAB:116196 / SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, apesar de devidamente intimada, até a presente data a 

parte autora não comprovou o pagamento dos emolumentos devidos ao 

Distribuidor. Desse modo, intimo-a novamente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento do importe de R$ 100,45 (cem reais e 

quarenta e cinco centavos), referente aos mencionados emolumentos, 

mediante depósito na conta n.º 104126-6, agência: 1321-8, do Banco do 

Brasil, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF n.º 238.698.799-04, 

juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266469 Nr: 29450-44.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY PEREIRA CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 266469.

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora do requerido, in casu, comprovada pelo 

protesto do título (fls. 08-Vº).

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da dívida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Tangará da Serra-MT, 10 de janeiro de 2018.
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Leilamar Aparecida Rodrigues

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267254 Nr: 30069-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO FREIRE BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 267254.

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora do requerido, in casu, comprovada pela 

notificação (fls. 15-Vº) e pelo telegrama (fls. 16).

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da dívida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Tangará da Serra/MT, 10 de janeiro de 2018.

Leilamar Aparecida Rodrigues

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267254 Nr: 30069-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO FREIRE BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação em fl. 23, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

7/17/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de diligência ao oficial de 

justiça, no bairro São Jorge, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 160738 Nr: 10839-82.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA DE BARROS LIMA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037, 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI 

LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora para, no prazo legal, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 249689 Nr: 16395-26.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE LUCIA DE QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANDRÉ MARINHO 

GRAMARIN - OAB:14551-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 105874 Nr: 4607-30.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ANDRÉ BORGES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Processo n.º 4607-30.2008 (Cód. 105874)

VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Analisando os autos, vislumbro que o pleito do d. causídico da parte 

exequente merece acolhida, porquanto houve mudança do entendimento 

do Supremo Tribunal Federal que outrora se posicionava contrariamente à 

incidência de juros de mora após a homologação dos cálculos e o efetivo 

pagamento, desde que obedecido o lapso previsto no artigo 100, §1º, da 

Constituição Federal.

Entrementes, a matéria foi submetida ao regime próprio de repercussão 

geral, quando da apreciação de questão de ordem apresentada pela 

Ministra Ellen Gracie no Recurso Extraordinário n.º 579.431-8/RS, ocasião 

em que foi fixada a seguinte tese pelo C. STF: Incidem os juros da mora no 

período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da 

requisição ou do precatório.

Desta feita, bem assim com o desiderato de alinhar o entendimento desta 

magistrada à decisão proferida pelo Supremo, até mesmo com vias à 

segurança jurídica, defiro a pretensão de expedição de requisitório 

complementar, devendo incidir juros moratórios e correção monetária 

desde a data do cálculo de atualização até o efetivo pagamento, eis que 

não fora observada a determinação contida no artigo 100, §1º, da CF.

Nessa toada, considerando que o requisitório outrora expedido fora 

efetivamente pago, bem assim tendo em vista que o exequente apresentou 

cálculo complementar, descontando os valores quitados, manifeste-se o 

executado e, após, conclusos para deliberação.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de novembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1144 de 1523



Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 240865 Nr: 8923-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe de R$278,60, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso E. Tribunal de Justiça: (...) , sendo devidos os honorários. 2. O fato 

do Executado ter procedido à liquidação do débito, não o elide do dever de 

responder pelas despesas decorrentes da propositura da demanda, em 

que pese haver liquidado o débito administrativamente, porém no curso da 

ação judicial. 3. Resulta firme do constructo doutrinário e jurisprudencial 

que são devidos os honorários advocatícios mesmo quando extinto o 

processo sem julgamento do mérito, devendo as custas, nesse caso, ser 

suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, 

consoante o princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 79297/2011, 

DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 10/01/2012, Data da publicação no DJE 

20/01/2012)g.n.Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

21 de junho de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 240865 Nr: 8923-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 Execução Fiscal

Processo nº 8923-71.2017 (Cód. 240865)

VISTOS, ETC.

Indefiro o pedido de folha retro, tendo em vista que uma vez proferida a 

sentença não pode ser modificada/alterada por simples petição formulada 

pelo exequente, pois não é o instrumento processual adequado para tanto.

No mais, determino a Secretaria que certifique o trânsito em julgado da 

referida sentença para fins de posterior arquivamento.

Às providências

Tangará da Serra/MT, 1º setembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 265449 Nr: 28782-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO VALERIANO DA SILVA, LUCILENE APARECIDA 

DOS SANTOS, JOSINO DE ALMEIDA SILVA, ANDREIA QUEIROZ FERREIRA 

MUNIS, JOSE LOPES SILVA, GAMALIEL MOURA DIAS, DANIELE DEUZA DE 

OLIVEIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência 

satisfativa.Por conseguinte, com fulcro no artigo 334 do NCPC, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 23 de março de 2018, às 

13h30min, a qual se realizará no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos.Intime-se a parte autora da designação da audiência supra, na 

pessoa de seu advogado (artigo 334, §3º, do NCPC).Cite-se e intime-se a 

parte requerida, na pessoa de seu representante legal, com antecedência 

mínima de 40 dias do ato supra, advertindo-a que o prazo para 

contestação passará a fruir de acordo com as regras do artigo 335, 

incisos I, II e III, da lei processual, conforme o caso concreto..Ressalte-se 

que o não comparecimento das partes à audiência conciliatória, sem 

justificativa, será considerado ato atentatório à dignidade da justiça a ser 

sancionado com multa.Com o aporte aos autos da peça contestatória e 

sendo nela arguido fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

parte autora, dentre quaisquer das matérias relacionadas no artigo 337 do 

NCPC, intime-se a parte requerente para que, no prazo legal, se manifeste, 

nos termos dos artigos 350 e 351 da lei processual.Por fim, defiro os 

benefícios da Gratuidade da Justiça, com fundamento no artigo 98 do 

Novo Código de Processo Civil, ressaltando que a isenção ora deferida 

abrange, além das custas, taxas, selos e despesas processuais, os 

honorários de advogado e peritos que atenderem os beneficiários.Ciência 

ao Ministério Público. Intimem-se.Às providências.Tangará da Serra/MT, 15 

de dezembro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 267364 Nr: 30168-41.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSANE FRANCISCA DE LIMA, GILMAR DE SOUZA 

PUNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Moral ajuizada por Josane Francisca de Lima e Gilmar de Souza Punl em 

face do Município de Tangará da Serra-MT e Estado de Mato Grosso, 

ambos qualificados nos autos.Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos.É o Relatório.Decido.Inicialmente, com fulcro no artigo 334 do 

NCPC, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 23 de 

março de 2018, às 14h15min.Intime-se a parte autora da designação da 

audiência supra, na pessoa de seu advogado (artigo 334, §3º, do 

NCPC).Cite-se e intime-se a parte requerida, na pessoa de seu 

representante legal, com antecedência mínima de 40 dias do ato supra, 

advertindo-a que o prazo para contestação passará a fruir de acordo com 

as regras do artigo 335, incisos I, II e III, da lei processual, conforme o 

caso concreto..Ademais, o não comparecimento das partes à audiência 

conciliatória, sem justificativa, será considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça a ser sancionado com multa.Com o aporte aos autos da peça 

contestatória e sendo nela arguido fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito da parte autora, dentre quaisquer das matérias relacionadas no 

artigo 337 do NCPC, intime-se a parte requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste, nos termos dos artigos 350 e 351 da lei processual.Por fim, 

defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, com fundamento no artigo 

98 do Novo Código de Processo Civil, ressaltando que a isenção ora 

deferida abrange, além das custas, taxas, selos e despesas processuais, 

os honorários de advogado e peritos que atenderem os 

beneficiár ios.Int imem-se.Ciência ao Ministér io Públ ico.  Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 207062 Nr: 20632-74.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CINTURIÃO MARCELINO, DELAIDE 

ORTIZ VARGAS MARCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT, 

TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos. Por conseguinte, julgo extinto 

os presentes embargos, com resolução do mérito.Em decorrência, tendo 

em vista que ambos os cálculos apresentados se encontram equivocados, 

determino a remessa ao contador judicial, para que elabore memorial nos 

termos da presente, observando o acórdão proferido.Considerando a 

sucumbência do embargante na maior parte do pedido, incide, no caso, o 

disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo Código de Processo Civil, de 

modo que o condeno ao pagamento de honorários advocatícios ao 

causídico dos embargados, que fixo no percentual de 10% do valor do 

excesso, no caso o proveito econômico pretendido.Sem custas dada a 

isenção.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo com as 

baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Aportado ao feito o 

memorial, manifestem-se as partes e, na sequência, conclusos.Tangará 

da Serra/MT, 21 de setembro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales 

SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 8151 Nr: 605-32.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. MARQUES E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:4904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, MARCIO RODRIGO FRIZZO - OAB:OAB/PR 33.150, 

Zeonide Roberto - OAB:3574-B

 VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Defiro o pedido retro, expeça-se o necessário para o levantamento dos 

valores remanescentes.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de novembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 121172 Nr: 342-14.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHAMBI ALIMENTOS NORTE LTDA, ALESSIO 

VILSON DI DOMENICO, ANHAMBI AGROINDUSTRIAL, COSME HUNHOFF, 

NICOLAU MIGUEL D'OESTE, CLAUDIO BONETTO, MAXIMINO JOAO 

MATTIA, ARY ANTONIO KIST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA HAMAGUCHI - 

OAB:195.705, FABIO AUGUSTO CHILO - OAB:221.616, MARCELA DE 

MELO AMORIM - OAB:331884, MARINA VIEIRA FIGUEIREDO - 

OAB:257056, MAURICIO YJICHI HAGA - OAB:228.398, RAFAEL 

ANTONIO GRANDE RIBEIRO - OAB:262150

 Processo n.º 8/2010 (Cód. 121172)

VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Intime-se o executado referente o valor residual informado à fl. 46, por 

conseguinte, determino que o exequente se manifeste, em prosseguimento 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de novembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 189471 Nr: 6275-89.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMAMURA OKU & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor da causa, no importe de R$1.030,57, de 

acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente 

julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:APELAÇÃO (...) demanda, em que 

pese haver liquidado o débito administrativamente, porém no curso da 

ação judicial. 3. Resulta firme do constructo doutrinário e jurisprudencial 

que são devidos os honorários advocatícios mesmo quando extinto o 

processo sem julgamento do mérito, devendo as custas, nesse caso, ser 

suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, 

consoante o princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 79297/2011, 

DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 10/01/2012, Data da publicação no DJE 

20/01/2012)g.n.Em tempo, indefiro a pretensão de gratuidade da justiça 

pretendida pelo executado, eis que, conforme laudo do contador judicial, 

possui renda mensal mais do que suficiente para arcar com as custas, 

despesas e honorários.Diante do pagamento da dívida, resta prejudicada a 

análise da exceção manejada.No mais, proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 14 de novembro 

de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 243239 Nr: 11328-80.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA BARBOSA CAMACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos novos de fls. 

98/282, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora a manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 8151 Nr: 605-32.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. MARQUES E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:4904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, MARCIO RODRIGO FRIZZO - OAB:OAB/PR 33.150, 

Zeonide Roberto - OAB:3574-B

 Certifico que, compulsando detidamente os autos verifica-se ausente o 

instrumento de mandato conferido pelo executado ao advogado Dr. Marcio 

Rodrigo Frizzo - OAB/PR 33.150 e OAB/SP 356.107, peticionante de fls. 

295/297. sendo assim, nos termos da legislação vigente e Provimento n. 

041/2016-CGJ/MT, intimo o aludido patrono para que regularize a 

representação judicial de seu cliente, no prazo legal

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 49716 Nr: 39-39.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO CORREIA DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, Michele Beutinger de Mattos - OAB:9122/MT, 

ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA MALVINA 

PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10057/MT

 Execução Fiscal

VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Perscrutando os autos, vislumbro que o exequente pleiteia com fulcro no 

artigo 40 da LEF, pela suspensão do feito e seu subsequente 

arquivamento.

Nessa toada, defiro o requerido, razão pela qual, suspendo o andamento 

da presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40 

da Lei de Execução Fiscal, período em que não fruirá o lapso 

prescricional.

Após o seu transcurso, intime-se a parte exequente para se manifestar 

em prosseguimento, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de 

arquivamento.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 26 de setembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 114046 Nr: 4199-05.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VACARI & SOUZA VACARI LTDA-ME, 

LUCIANO DE SOUZA VACARI, DIEGO CARMONA VACARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466, WILSON DALTO - OAB:1 682-A

 VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Considerando que o prazo vindicado para suspensão do processo 

transcorreu por inteiro, determino que se intime o exequente para que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

 No mais, ante o teor da certidão retro, intime o causídico dos executados 

para fornecer as cópias correspondentes, já que ao menos parte, foram 

subtraídas de sua petição.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de novembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 120403 Nr: 10340-40.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DANTAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904

 Processo n.º 10340-40.2009 (Cód. 120403)VISTOS, ETC.Trata-se de 

Execução Fiscal proposta pelo Município de Tangará da Serra-MT contra 

José Dantas dos Santos, ambos qualificados nos autos.Às fls.86/90, foi 

noticiado o óbito da parte executada e pugnou pela extinção do feito, nos 

termos art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.Vieram-me aos 

autos.É o relatório.Decido.Analisando os autos, vislumbro que o executado 

em sua petição de fls. 86/90, postulou pela extinção da ação sem 

julgamento do mérito, sob o fundamento de que a inscrição e o ajuizamento 

da ação teriam ocorrido após o óbito do contribuinte, ora executado, 

fundamentado seu pleito no art. 485, IV e VI, do Código de Processo 

Civil.A despeito é assente na jurisprudência, bem assim na doutrina, o 

entendimento de que quando o falecimento do executado ocorre antes do 

ajuizamento da ação, é impossível regularizar o polo passivo da demanda, 

sendo aplicável a Súmula 392 do STJ, in litteris: “A Fazenda Pública pode 

substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de 

embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, 

vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”Assim, entendo 

aplicável o alusivo verbete, porquanto não há o que se falar em 

regularização do polo passivo ou redirecionamento da execução para o 

espólio, haja vista que nos autos em apreço o óbito ocorreu antes mesmo 

da constituição dos créditos exequendos, consoante revelam as CDA’s e 

certidão de óbito colacionados aos autos.Neste sentido, vejamos o 

entendimento jurisprudencial: . (...) RCEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data 

de Publicação: E-DJF2R - Data::05/07/2011 - Página::294)ANTE O 

EXOSTO, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Novo Código de 

Processo Civil.Sem custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios.Preclusa a via recursal, arquivem-se dos presentes autos, 

c o m  a s  d e v i d a s  a n o t a ç õ e s  e  b a i x a s  d e 

estilo.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 9 de agosto 

de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 206042 Nr: 19618-55.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANA SCHNEIDER SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos novos de fls. 

149/230, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora a manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 209387 Nr: 1553-75.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos novos de fls. 

131/193, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora a manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 251020 Nr: 17561-93.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE RICARDO CAJAZEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos novos de fls. 

125/172, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora a manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 266988 Nr: 29876-56.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: THEREZA ERIKA SOUSA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 29876-56.2017 (Cód. 266988)

 VISTOS, ETC.

Considerando a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o qual 

prevê novos requisitos para a petição inicial, bem assim como a alusiva 

peça não consta o endereço eletrônico das partes e a opção de 

realização ou não de audiência de conciliação ou mediação, tal como 

determina o artigo 319, II e VII, do NCPC , faculto a emenda à inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei.

Sem prejuízo, defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, com 

fundamento no artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, ressaltando 

que a isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, selos e 

despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem o beneficiário.

 Intime-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 de dezembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 206032 Nr: 19600-34.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA RODRIGUES PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos novos de fls. 

105/144, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora a manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 131211 Nr: 905-71.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 142238 Nr: 1606-95.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO CARDOSO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 117728 Nr: 7734-39.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 041/2016 

CGJ impulsiono os autos com vistas a parte autora para que querendo 

diga acerca da certidão de fls. 164v, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 132578 Nr: 2444-72.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANEMIAS PATRICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 140782 Nr: 84-33.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação retro interposto é 

tempestivo. Outrossim, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

provimento 041/2016/CGJ intimo a parte autora/apelada para que, 

querendo, ofereça contrarrazões de apelação, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 150989 Nr: 11099-96.2012.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCOS FABIAN, NAZARET MARIA DOS SANTOS 

FABIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 11099-96.2012 (Cód. 150989)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 12 de dezembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 29814 Nr: 3375-85.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALINA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 244, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 126501 Nr: 5461-53.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que as Contrarrazões de Apelação de fls. 188/190 são 

intempestivas, eis que a intimação da parte autora para apresentação 

ocorreu via DJE - Edição 10132 com publicação no dia 01/11/2017 (sendo 

o primeiro dia útil subsequente o dia 06/11/2017) (fl. 187), cujo prazo de 15 

(quinze) dias úteis extinguiu-se no dia 29/11/2017, todavia, referida peça 

processual foi protocolizada somente no dia 05/12/2017 (fl. 188).

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 127910 Nr: 6858-50.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA FERNANDES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que as Contrarrazões de Apelação de fls. 155/157 são 

intempestivas, eis que a intimação da parte autora para apresentação 

ocorreu via DJE - Edição 10133, com publicação no dia 07/11/2017 

(fl.151), cujo prazo de 15 (quinze) dias úteis extinguiu-se no dia 

30/11/2017, todavia, referida peça processual foi protocolizada somente 

no dia 04/12/2017 (fl. 155).

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 156831 Nr: 5444-12.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO SILVA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 122/123, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 156848 Nr: 5466-70.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS DE LAETE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 162525 Nr: 13968-95.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE FOLADOR VALERIO - 

OAB:OAB/MT 16.222-B, JOSE LEOCIR VALERIO NETO - OAB:OAB/PR 

40112, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 30/05/2018 às 13:30 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 184298 Nr: 2193-15.2015.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI SCHIMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 13/06/2018 às 13:30 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 195874 Nr: 11483-54.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANDIDO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 102116 Nr: 987-10.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE MARIA DA CONCEIÇAO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 184, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 103167 Nr: 2011-73.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA MARIA DE ANUNCIAÇAO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 105417 Nr: 4175-11.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 116168 Nr: 6227-43.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNILDA ELISA HERPICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 121729 Nr: 822-89.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, THIAGO CRUZ FURLANETO GARCIA - OAB:13607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal, oportunidade em que 

deverá, querendo, se se pronunciar, expressamente, a respeito da 

convalidação das provas já produzidas, sendo certo que o silêncio será 

interpretado como concordância, tudo conforme determinado às fl. 87.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 126258 Nr: 5191-29.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARIA DOS SANTOS FAGUNDES, 

ILMANETE FAGUNDES DE ANDRADE, Sidrônio Ribeiro de Andrade, 

GERVALNEU FAGUNDES DE ANDRADE, ULDETE FAGUNDES DE 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136481 Nr: 6741-25.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal, oportunidade em que 

deverá, querendo, se se pronunciar, expressamente, a respeito da 

convalidação das provas já produzidas, sendo certo que o silêncio será 

interpretado como concordância, tudo conforme determinado às fl. 119.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 143141 Nr: 2639-23.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMERINDA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON REZENDE DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 16.428, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 144327 Nr: 3926-21.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 146858 Nr: 6608-46.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDO ALVES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Ordinária de 

Concessão de Auxílio-Doença e conversão em Aposentadoria por 

Invalidez c.c. pedido de tutela antecipada proposta por Ivaldo Alves de 

Barros em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para 

condenar o réu a conceder ao autor o benefício previdenciário de 

Aposentadoria por Invalidez em valor equivalente a renda mensal 

correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício a partir 

da citação, bem assim confirmo a tutela provisória de urgência concedida, 

devendo ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de 

tutela, até a data da implantação da aposentadoria. Por conseguinte, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, julgo extinto o processo com resolução 

do mérito.Anoto que o alusivo benefício deverá ser pago até que seja 

constatada eventual recuperação da capacidade para o trabalho, art.46 

da Lei n.º 8.213/91.Outrossim, a correção monetária retroagirá a data da 

citação, incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de 

cada prestação, Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 

Juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na 

forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 

11.960/09, os quais incidirão a partir da citação, em relação às parcelas a 

ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 19 de dezembro de 2017.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 150724 Nr: 10823-65.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO DOS SANTOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503/0-MT, JOSÉ ANTONIO DUTRA - OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Doença com pedido de Tutela 

Antecipada ajuizada por Bruno dos Santos Alves em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social (INSS) e, na sequência, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do novo 

Código de Processo Civil.Em consonância com o princípio da causalidade, 

condeno o requerente ao pagamento de honorários advocatícios ao 

causídico do requerido, o qual fixo, com fulcro no artigo 85, §3º, I, e §6º do 

NCPC, no percentual de 10% sobre o valor da causa, ou seja, R$ 500,00, 

ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade em decorrência da 

gratuidade da justiça concedida a parte autora.Condeno, ainda, o 
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requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, permanecerão 

suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade.Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se observadas as formalidades legais, ficando 

autorizado o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial e 

sua entrega a parte autora mediante cópia nos autos às suas expensas, 

devendo a mesma retirá-los no prazo de 05 (cinco) 

dias.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 19 de 

dezembro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155459 Nr: 4085-27.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO BENEDETTI HIDALGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal, oportunidade em que 

deverá, querendo, se se pronunciar, expressamente, a respeito da 

convalidação das provas já produzidas, sendo certo que o silêncio será 

interpretado como concordância, tudo conforme determinado às fl. 134.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 162675 Nr: 14242-59.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BORGES LUCIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 189271 Nr: 6056-76.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCARLINA FRANCISCA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da informação de fls. 104, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000973-91.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO FERREIRA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0017614A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

22ª ciretran de tangará da serra-mt. (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Numero do Processo: 1000973-91.2017.8.11.0055 Vistos, Cuida-se de 

mandado de segurança impetrado por Celso Ferreira de Souza em 

desfavor de em desfavor de Juarez Laurentino da Silva, Chefe do 

Departamento Estadual de Trânsito – MT 22º CIRETRAN da Circunscrição 

de Tangará da Serra/MT, ambos qualificados no encarte processual ora 

em epígrafe. Sustenta o impetrante que é proprietário do veículo Toyota 

Corolla placa: MQK-6358, o qual foi apreendido em 12/06/2017, por 

infringência ao artigo 237 do Código de Trânsito Brasileiro (Id 9775780, 

p.4). Assevera o impetrante que na tentativa de renovar o CLRV do 

mencionado veículo, obteve informação do Ciretran local acerca da 

impossibilidade de novação, haja vista a existência de restrição veicular. 

Consigna-se que a restrição inserida pelo Juízo da Quarta Vara Cível 

desta Comarca (Autos n.º 3098-93.2010.811.0055) apenas obsta a 

transferência da propriedade e não a circulação ou licenciamento (Id 

9775765). No entanto, afirma o impetrante que o veiculo possuía um 

gravame de alienação judiciária, sendo providenciado a devida baixa junto 

a intuição financeira. Assim, alega o impetrante que o está impossibilitado 

de transitar com seu veículo, ante as ilegalidades praticadas pelo 

impetrando, pugnando pelo deferimento de medida liminar para emissão do 

CLRV do veículo Toyota Corolla placa: MQK-6358. A liminar foi inicialmente 

indeferida Devidamente Notificado o órgão de representação processual 

do Detran defendeu em síntese a impossibilidade de licenciamento do 

veículo, destacando ao final que a regularização do mesmo dependeria do 

Cancelamento do Financiamento pendente, o que se mostra inviável ante a 

ausência de autorização do Detran Por outro lado o Detran destaca no 

oficio 596/2017 destaca que inexistem débitos impedindo o licenciamento, 

sendo que o mesmo não se mostra possível visto que o impetrante teria 

alienado o veículo a terceiro gerando pendência de financiamento e que a 

renovação do licenciamento passaria pela transferência do veículo ao 

financiador o que se mostra obstado no momento por conta de decisão 

judicial que obsta a transferência do veículo para terceiro. Por fim o 

impetrante juntou declaração do terceiro destacando, também em síntese, 

que não é proprietário do veículo. O Ministério Público editou manifestação, 

consignando a falta de interesse suscetível de defesa pelo Ministério 

Público, não comportando, pois, a espécie, parecer ministerial sobre o 

mérito. È o breve relatório. Fundamento. Decido. Devidamente Notificada a 

autoridade coatora defendeu a inaplicabilidade do artigo 4º, I da Resolução 

04/98 COTRAN a hipótese em se tratando de veículo inacabados. O 

Ministério Público editou manifestação, consignando a falta de interesse 

suscetível de defesa pelo Ministério Público, não comportando, pois, a 

espécie, parecer ministerial sobre o mérito. É o relato 

necessário.Fundamento e Decido. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado em face da decisão administrativa que obstou a renovação do 

licenciamento do veículo. Extrai-se do dispositivo constitucional que o 

mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo não 

amparado pelo habeas corpus, sempre que ilegalmente ou com abuso de 

poder alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade, seja de que categoria for e qualquer que seja sua função. É 

o que se extrai do artigo 5.º, inciso LXIX da CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 

1.533/51. Vê-se que o principal objetivo do mandado de segurança é 

proteger direito líquido e certo. Desta forma, recorro à lição do clássico 

mestre Hely Lopes Meirelles, que demonstra quais são os requisitos para 

a certeza e liquidez do direito. Eis o a lição: “Quando a lei alude a direito 

líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os 

requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo comprovado de plano. 

Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins 
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de segurança.” (In, “Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil 

Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’, 20.ª ed. at. por Arnoldo 

Wald, Malheiros Editores, pág. 35). (destaquei). No presente feito patente 

ofensa a direito liquido e certo da impetrante. Com efeito, considerando-se 

que a instituição financeira apresentou pedido de cancelamento da 

alienação fiduciária, considerando-se que o financiador nunca pugnou 

pela transferência do veículo e que o atual proprietário recolheu todas as 

taxas pendentes, surge a questão, o que de fato obsta a regularização do 

licenciamento do veículo. Da leitura da manifestação do órgão de 

Representação Processual do Detran extrai-se que a renovação do 

licenciamento pende apenas do Cancelamento do Financiamento que por 

sua vez depende de autorização do Detran, que por sua vez não 

apresentou qualquer justificativa valida para obstar o cancelamento, para 

além da demora do agente financeiro em apresentar tal pedido. Assim, 

considerando-se que o Detran não apresentou qualquer justificativa para 

não realizar o cancelamento do financiamento, que aliás se mostra 

plenamente compatível com a determinação judicial para que o veículo 

permanece em nome do impetrante, patente a ilicitude da conduta da 

autoridade coatora, ante a ausência de fundamentação para a negativa do 

cancelamento do financiamento e subsequente renovação do 

licenciamento do veículo. Assim, não tendo sido apresentado qualquer 

obstáculo legal ao cancelamento do financiamento e renovação do 

licenciamento, de rigor a procedência da ação para que a autoridade 

Coatora promova o cancelamento do financiamento e promova a 

renovação do licenciamento em favor do impetrante, mantendo-se, 

contudo, a restrição de transferência do veículo objeto de decisão do 

Juízo da 4 Vara Civel desta Comarca. ISTO POSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, julgo procedente o presente writ, e CONCEDO a 

segurança impetrada para que a autoridade coatora promova o 

cancelamento do financiamento e renove o licenciamento do veículo do 

impetrante, descrito na inicial. Por conseguinte, julgo procedente o pleito 

mandamental, com base no artigo 487, inciso I, do CPC Oficie-se 

imediatamente a autoridade impetrada e a Assessoria Jurídica do 

Departamento de Transito do Estado de Mato Grosso-MT, nos termos do 

artigo 13 da Lei 12.016/2009.“Art. 13. Concedido o mandado, o juiz 

transmitirá em ofício, por intermédio do oficial do juízo, ou pelo correio, 

mediante correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da 

sentença à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada”. Após o 

decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em 

vista do reexame necessário da sentença.Isento de custas na forma da 

Lei. Honorários advocatícios incabíveis na espécie (Súmula 512 do 

STF).P.R.I.C. Tangará da Serra-MT, 18 de dezembro de 2017. Marcos 

Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001020-65.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPI HIGINO NICOLAS PAPADIMACOPOULOS BORGES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALZIRA PAPADIMACOPOULOS NOGUEIRA OAB - MT0003754A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

FABIO MARTINS JUNQUEIRA (AUTORIDADE COATORA)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Autos 1001020-65-2017.811.0055 Mandado de Segurança Vistos., Philipi 

Higino Nicolas Papadimacopoulos Borges devidamente qualificada nos 

autos, ingressou com o presente Mandado de Segurança, contra de ato 

supostamente ilegal praticado por Fábio Martins Junqueiro Prefeito 

Municipal e Município de Tangará da Serra, que indevidamente procedeu o 

desconto dos vencimentos do impetrante por faltas de trabalho. Assevera 

o impetrante que tais descontos se mostram abusivos e ilegais visto que 

as faltas decorreram do cumprimento de mandado de prisão expedido pelo 

Juízo Criminal desta Comarca, desde a data de 06 de julho do corrente 

ano, sendo que tal comportamento se mostra incompatível com o principio 

da presunção de inocência.. Assim, pleiteia o autor a concessão de tutela 

de urgência no presente mandamus para determinar à autoridade coatora 

o reestabelecimento dos salários do impetrante como medida de direito. 

Com a inicial vieram documentos colacionados para instrução do pedido. 

Determinou-se a emenda do pedido inicial para que fosse acostado 

comprovante de vínculo funcional e holerite com o detalhamento dos 

descontos realizados na folha de pagamento do impetrante e 

comprovação de comunicação à administração municipal da prisão do 

autor. Em sede de emenda, o impetrante apresentou o termo de posse e 

cópia da página atinente ao demonstrativo de vencimentos, tendo 

apresentado novamente o requerimento de afastamento para “tratamento 

de saúde”, cujo conteúdo faz menção a prisão preventiva do impetrante e 

a impossibilidade de retenção dos salários. Foi proferida decisão 

postergando a análise da liminar até a manifestação da autoridade Coatora 

e do respectivo órgão de representação processual. Devidamente 

intimado o órgão de representação Municipal de Tangará da Serra 

apresentou manifestação defendendo a regularidade de sua conduta, 

destacando que o Regime Previdenciário prevê expressamente a hipótese 

de auxilio reclusão, tendo o impetrante adotado procedimento inadequado 

para manter sua remuneração durante a sua prisão. Oportunizada a 

manifestação do Ministério Público este consignou a inexistência de 

interesse socialmente relevante apto a justificar a atuação do Ministério 

Público. É o relato necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de 

Mandado de Segurança impetrado por Philipi Higino Nicolas 

Papadimacopoulos Borges em face de ato supostamente ilegal praticado 

pelo Prefeito Municipal de Tangará da Serra que reputou injustificado seu 

afastamento, decorrente de prisão cautelar. Extrai-se do dispositivo 

constitucional que o mandado de segurança é cabível para proteger direito 

líquido e certo não amparado pelo habeas corpus, sempre que ilegalmente 

ou com abuso de poder alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e qualquer que 

seja sua função. É o que se extrai do artigo 5.º, inciso LXIX da CF/88 c/c o 

art. 1.º, da Lei n.º 1.533/51. Vê-se que o principal objetivo do mandado de 

segurança é proteger direito líquido e certo. Desta forma, recorro à lição 

do clássico mestre Hely Lopes Meirelles, que demonstra quais são os 

requisitos para a certeza e liquidez do direito. Eis o a lição: “Quando a lei 

alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente 

com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no 

momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo 

comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é 

líquido nem certo, para fins de segurança.” (In, “Mandado de Segurança, 

Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’, 20.ª 

ed. at. por Arnoldo Wald, Malheiros Editores, pág. 35). (destaquei) Feitas 

tais considerações, e considerando-se a inexistência de pendências 

processuais ou questões preliminares, passo a análise do mérito do 

presente feito. Da simples análise da Legislação Municipal, sobretudo 

artigo 119, XIV da Lei Complementar 6/94, combinado com artigo 39 da Lei 

Complementar 152/2011, extrai-se a regularidade da conduta da 

autoridade coatoara e a inexistência de qualquer prejuízo ou lesão de 

direito ao impetrante. Senão vejamos os dispositivos legais: “ Art. 119 – 

Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de: I 

– férias; ...; XIV – recolhimento a prisão se absolvido no final...” Art. 39. O 

auxílio-reclusão consistirá numa importância mensal igual a totalidade dos 

vencimentos percebidos pelo segurado, concedida ao conjunto de seus 

dependentes, desde que tenha renda bruta mensal igual ou inferior ao teto 

definido para este benefício no Regime Geral de Previdência Social, que 

esteja recolhido à prisão, e que por este motivo, não perceba 

remuneração dos cofres públicos. § 1º O auxílio-reclusão será rateado em 

cotas-partes iguais entre os dependentes do segurado. § 2º O 

auxílio-reclusão será devido a contar da data em que o segurado preso 

deixar de perceber remuneração dos cofres públicos. § 3º Na hipótese de 

fuga do segurado, o benefício será restabelecido a partir da data da 

recaptura ou da reapresentação à prisão, nada Estado de Mato Grosso 

Municíp io de Tangará da Serra  Assessor ia  Jur íd ica 

www.tangaradaserra.mt.gov.br. - Fone (0xx65) 3311 – 4801 Email: 

ajur@tangaradaserra.mt.gov.br Avenida Brasil, nº 50 W - Centro - Cep. 

78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso 21 sendo devido aos seus 

dependentes enquanto estiver o segurado evadido e pelo período da fuga. 

§ 4º Para a instrução do processo de concessão deste benefício, além da 

documentação que comprovar a condição de segurado e de dependentes, 

serão exigidos: I - documento que certifique o não pagamento da 

remuneração ao segurado pelos cofres públicos, em razão da prisão; e, II 

- certidão emitida pela autoridade competente sobre o efetivo recolhimento 

do segurado à prisão e o respectivo regime de cumprimento da pena, 

sendo tal documento renovado trimestralmente. § 5º Caso o segurado 
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venha a ser ressarcido com o pagamento da remuneração 

correspondente ao período em que esteve preso, e seus dependentes 

tenham recebido auxílio-reclusão, o valor correspondente ao período de 

gozo do benefício deverá ser restituído ao SERRAPREV pelo segurado ou 

por seus dependentes, devidamente atualizado com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. § 6º Aplicar-se-ão ao 

auxílio-reclusão, no que couberem, as disposições atinentes à pensão por 

morte. § 7º Se o segurado preso vier a falecer na prisão, o benefício será 

transformado em pensão por morte. § 8º O Auxílio reclusão será mantido 

enquanto o segurado continuar preso, detento ou recluso, exceto na 

hipótese de transito em julgado de condenação que implica na perda de 

cargo público....”. Assim, verifica-se que a Legislação Municipal encontrou 

um ponto de convergência entre a presunção de inocência e o 

afastamento do servidor em razão da prisão, na medida em que a afasta 

por hora a situação de risco quanto a subsistência da família do impetrante 

e na hipótese de absolvição garante a inexistência de qualquer prejuízo 

funcional ao mesmo. Portanto, inexiste qualquer ilegalidade na conduta da 

autoridade coatora que remete o impetrante a via administrativa adequada 

para a obtenção do benefício previdenciário a que sua família faz jus 

enquanto perdurar sua prisão cautelar. Assim, considerando-se que a 

conduta da autoridade coatora se adequou a legislação de regência e que 

a mesma não se mostra ofensiva ou incompatível com o principio da 

presunção de inocência de rigor a denegação da segurança. DIANTE DO 

EXPOSTO, considerando-se os argumentos já apresentados e a patente 

legalidade do ato impugnado, JULGO IMPROCEDENTE o presente writ e, via 

de conseqüência, DENEGO A ORDEM de Mandado de Segurança 

impetrado, julgando extinto o processo, com julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Isento de custas, na 

forma da Lei. Honorários advocatícios, incabíveis na espécie (Súmula 512 

do STF).Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 

necessárias e então arquivem-se os autos. Por fim, com fulcro no principio 

da cooperação, encaminhe-se cópia integral dos autos a Serra Previ para 

que promova a análise administrativa do benefício previdenciário devido 

aos dependentes do impetrante. P.R.I.C. Tangará da Serra-MT, 18 de 

dezembro de 2017 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito
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Numero do Processo: 1000850-93.2017.8.11.0055 IMPETRANTE: 

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA 

IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA, MUNICÍPIO 

DE TANGARÁ DA SERRA Vistos, Trata-se de mandado de segurança 

coletivo impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA - MATO GROSSO, representado por 

seu presidente CLAUDINEI EDUARDO PEREIRA, em razão de ato praticado 

Fábio Martins Junqueira e MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MATO 

GROSSO, que teria suprimido o pagamento do adicional de tempo de 

serviço previsto o artigo 179 da Lei Complementar 006/94, a partir de maio 

de 2017, aos servidores públicos municipais atuantes como agentes de 

combate a endemias e agentes comunitários de saúde. Assim, pugna pela 

concessão de medida liminar para inclusão do adicional por tempo de 

serviço na folha de pagamento de agosto de 2017, bem como a 

elaboração de folha de pagamento complementar concernentes aos 

meses de maio, junho e julho de 2017 para o pagamento do mencionado 

adicional. Indeferida a liminar, foi colhida a manifestação do órgão de 

representação da Municipalidade de Tangará da Serra, defendendo a 

inaplicabilidade do adicional previsto no artigo 179 da Lei Complementar 

006/94, visto que os agentes públicos não ocupariam cargo publico e sim 

função publica. Oportunizada a manifestação ao Ministério Publico, este 

defendeu a concessão parcial da segurança, asseverando a inexistência 

de justificativa para a exclusão do benefício aos agentes comunitários. 

Ressalta contudo a impossibilidade de deferimento quanto ao pagamento 

das parcelas vencidas, visto que a presente via processual não se mostra 

apta a servir como ação de cobrança. É o relato necessário.Fundamento e 

decido. Cuidam os autos de Mandado de Segurança Coletivo impetrado por 

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA 

SERRA - MATO GROSSO visando o reconhecimento do direito dos 

mesmos ao Adicional por Tempo de Serviço e o pagamento das parcelas 

de tal adicional vencidas deste maio de 2017. O mandado de segurança é 

remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso 

LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A 

Carta de 1988 alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, 

preservando essa dupla exigência legal. Por sua vez, direito líquido e 

certo, segundo Hely Lopes Meirelles, “é o que se apresenta manifesto na 

sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser 

amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal 

e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao 

impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não 

estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda 

indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser 

defendido por outros meios judiciais.” (In “Mandado de Segurança, Ação 

Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’”, 20.ª ed., 

Malheiros, p. 34/35). Inicialmente, de rigor o acolhimento da preliminar 

apresentada pelo Ministério Publico quanto a inadequação da via eleita 

para a cobrança de parcelas atinentes ao Adicional por tempo de Serviço 

vencida antes do ajuizamento da presente demanda, visto que a via 

estreita do Mandado de Segurança de fato não se presta a substituir ação 

de cobrança, sendo que eventuais efeitos patrimoniais da presente via 

processual devem se limitar ao período posterior ao ajuizamento da ação. 

Nesse Sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS IMPOSSIBILIDADE. 

EFEITOS INFRINGENTES. I ? Os embargos de declaração são cabíveis 

quando houver no acórdão contradição, omissão ou obscuridade a ser 

sanada, não sendo a via adequada para instaurar nova discussão acerca 

da causa. II ? Constatada a omissão na decisão colegiada, impõe-se a 

integração do acórdão para sanar o vício. III ? O mandado de segurança 

não é substitutivo de ação de cobrança (STF, Súmula 269). E a concessão 

de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a 

período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou 

pela via judicial (STF, Súmula 271). IV ? Deu-se provimento ao recurso.

(TJ-DF - EMD1: 200601106018621 Apelação Cível, Relator: JOSÉ DIVINO 

DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 29/09/2015 . Pág.: 177) Superada tal 

questão preliminar, passo ao julgamento do mérito, que no presente caso, 

tem como controvertido apenas a aplicação do artigo 179 da Lei 

Complementar 006/94 aos Agentes Comunitários Com efeito, sob tal 

aspecto, também assiste razão ao representante do Ministério Público, 

visto que ao disciplinar a função publica função os Agentes Comunitários 

de Saúde e Agentes de Combate às Endemias do Município de Tangará da 

Serra remeteu os mesmos aoRegime Jurídico Estatutário estabelecido pela 

Lei Complementar nº 06/1994, in verbis: “Art. 3º As vagas criadas e 

descritas nos artigos anteriores serão ocupadas através de processo 

seletivo público de provas ou provas e títulos e pelos agentes validados 

antes da Ementa Constitucional 51/2006, devidamente regularizados em 

conformidade com a Resolução 19/2013, do TCE de Mato Grosso e pela 

Lei Federal 11.350, de 05 de outubro de 2006.... Art. 9º Os Agentes 

Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos 

pelo Município de Tangará da Serra, submeter-se-ão ao Regime Jurídico 

Estatutário, conforme a Lei Complementar nº 06, de 21 de junho de 1994.” 

Assim, sendo certo que o adicional por tempo de serviço tem expressa 

previsão na Lei Complementar Municipal nº 004/94 a qual também rege a 

função publica exercida pelos Agentes Comunitários, se mostra ilegal o 

descrimine ora realizado pela autoridade coatora, visando a não aplicação 

das vantagens/benefícios previstos no Estatuto de regência aos agentes 

Comunitários, sob a premissa de que a equiparação da regulamentação se 

deu com ressalvas, o que não se vislumbra no texto legal que previu a 

regência do Estatuto aos Agentes Comunitários, não se mostrando assim 

licito a restrição pretendida pela Municipalidade. Portanto, inexistindo 

embasamento legal para a restrição do adicional ora analisado aos 
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Agentes Comunitários de rigor a concessão da segurança para determinar 

o pagamento do adicional, ressalvados o período anterior ao ajuizamento 

do presente Mandado de Segurança, ante a inadequação da via, para 

recebimento de valores pretéritos ISTO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, julgo parcialmente procedente o presente writ, e CONCEDO 

PARCIALMENTE a segurança SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA - MATO GROSSO, e, via de 

consequência reconheço o direito dos agentes comunitários de saúde ao 

recebimento do adicional por tempo de serviço e determino o pagamento 

das parcelas vencidas desde o ajuizamento da presente ação, bem como 

a inclusão nas futuras folhas de pagamento das parcelas vincendas. 

Oficie-se imediatamente a autoridade impetrada e a Assessoria Jurídica do 

Município de Tangará da Serra, nos termos do artigo 13 da Lei 

12.016/2009. “Art. 13. Concedido o mandado, o juiz transmitirá em ofício, 

por intermédio do oficial do juízo, ou pelo correio, mediante 

correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da sentença à 

autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada”. Após o decurso do 

prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do 

reexame necessário da sentença. Isento de custas na forma da Lei. 

Honorários advocatícios incabíveis na espécie (Súmula 512 do 

STF).P.R.I.C. Tangará da Serra, 18 de dezembro de 2017 Marcos Terencio 

Agostinho Pires Juiz de Direito.
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Numero do Processo: 1000208-23.2017.8.11.0055 Vistos, Trata-se de 

mandado de segurança impetradopela FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE 

SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE 

VEDEADORES, AUTARQUIASE PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – MT / FESSPMEMT e por JOSE ANTONIO GARCIA NETO 

em desfavor do Prefeito Municipal de Tangará da Serra, em razão de 

suposta omissão ilegal quanto a apreciação de seu pedido administrativo 

atinente ao afastamento remunerado para cumprir mandato classista como 

SECRETÁRIO GERAL da FESSPMEMT Inicialmente foi postergada a análise 

da liminar até a manifestação da autoridade coatora e do respectivo órgão 

de representação processual da Municipalidade de Tangará da Serra. 

Devidamente intimado o órgão de representação processual da 

Muncipalidade de Tangará da Serra informou inicialmente que o impetrante 

não mais cumpre os requisitos do Decreto Municipal nº 85/2017, visto que 

o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra 

desfiliou-se da FESSPMEMT,no mérito defendeu a regularidade do ato 

impugnado destacando que caberia ao Sindicato arcar com os encargos 

atinentes a remuneração do servidor que cumpriria mandato classista 

como SECRETÁRIO GERAL da FESSPMEMT Foi apresentado parecer do 

Ministério Publico Consignando a inexistência de interesse socialmente 

relevante apto a justificar sua intervenção no presente feito. Por fim, foi 

oportunizada a manifestação do Impetrante quanto a eventual carência 

superveniente, tendo o mesmo confirmado a desfiliação, ressaltando 

contudo que o ato impugnado permanece ilícito. É a síntese do 

necessário.Fundamento.DECIDO. Analisando os autos, verifica-se que o 

presente writ perdeu o objeto, vez que o próprio impetrante consignou que 

não se mostra mais útil a impugnação ao ato administrativo, visto que o 

servidor identificado não mais exercerá a representação classista. Assim, 

em que pese haja expressa previsão legal para que a licença atinente ao 

exercício do mandato sindical seja remunerado é certo que não se mostra 

mais possível o exercício do mandato pretendido ante a desfiliação já 

informada, restando patente a carência superveniente da ação. Logo, 

cabalmente demonstrada a carência superveniente, inexistindo, deste 

modo, a presença das condições da ação, a mesma deve ser julgada 

extinta. Neste sentido, eis os seguintes julgados: “O interesse de agir deve 

existir no momento em que a sentença for proferida. Se ele existir no início 

da causa mas desaparecer naquela fase, a ação deve ser rejeitada por 

falta de interesse” (Ac. un. da 7.ª Câm. do TJSP de 29.06.94, na Ap 

212.187-1, res. Des. Leite Cintra; JTJSP 163/9)” Diante do exposto, devido 

à perda do objeto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança e, 

em conseqüência, julgo extinto o presente feito, nos termos do artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Isento de custas na forma da Lei. 

Honorários advocatícios incabíveis na espécie (Súmula 512 do STF).Após, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I. 

Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 19 de dezembro de 2017 Marcos 

Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito
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Numero do Processo: 1000208-23.2017.8.11.0055 Vistos, Trata-se de 

mandado de segurança impetradopela FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE 

SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE 

VEDEADORES, AUTARQUIASE PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – MT / FESSPMEMT e por JOSE ANTONIO GARCIA NETO 

em desfavor do Prefeito Municipal de Tangará da Serra, em razão de 

suposta omissão ilegal quanto a apreciação de seu pedido administrativo 

atinente ao afastamento remunerado para cumprir mandato classista como 

SECRETÁRIO GERAL da FESSPMEMT Inicialmente foi postergada a análise 

da liminar até a manifestação da autoridade coatora e do respectivo órgão 

de representação processual da Municipalidade de Tangará da Serra. 

Devidamente intimado o órgão de representação processual da 

Muncipalidade de Tangará da Serra informou inicialmente que o impetrante 

não mais cumpre os requisitos do Decreto Municipal nº 85/2017, visto que 

o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra 

desfiliou-se da FESSPMEMT,no mérito defendeu a regularidade do ato 

impugnado destacando que caberia ao Sindicato arcar com os encargos 

atinentes a remuneração do servidor que cumpriria mandato classista 

como SECRETÁRIO GERAL da FESSPMEMT Foi apresentado parecer do 
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Ministério Publico Consignando a inexistência de interesse socialmente 

relevante apto a justificar sua intervenção no presente feito. Por fim, foi 

oportunizada a manifestação do Impetrante quanto a eventual carência 

superveniente, tendo o mesmo confirmado a desfiliação, ressaltando 

contudo que o ato impugnado permanece ilícito. É a síntese do 

necessário.Fundamento.DECIDO. Analisando os autos, verifica-se que o 

presente writ perdeu o objeto, vez que o próprio impetrante consignou que 

não se mostra mais útil a impugnação ao ato administrativo, visto que o 

servidor identificado não mais exercerá a representação classista. Assim, 

em que pese haja expressa previsão legal para que a licença atinente ao 

exercício do mandato sindical seja remunerado é certo que não se mostra 

mais possível o exercício do mandato pretendido ante a desfiliação já 

informada, restando patente a carência superveniente da ação. Logo, 

cabalmente demonstrada a carência superveniente, inexistindo, deste 

modo, a presença das condições da ação, a mesma deve ser julgada 

extinta. Neste sentido, eis os seguintes julgados: “O interesse de agir deve 

existir no momento em que a sentença for proferida. Se ele existir no início 

da causa mas desaparecer naquela fase, a ação deve ser rejeitada por 

falta de interesse” (Ac. un. da 7.ª Câm. do TJSP de 29.06.94, na Ap 

212.187-1, res. Des. Leite Cintra; JTJSP 163/9)” Diante do exposto, devido 

à perda do objeto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança e, 

em conseqüência, julgo extinto o presente feito, nos termos do artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Isento de custas na forma da Lei. 

Honorários advocatícios incabíveis na espécie (Súmula 512 do STF).Após, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I. 

Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 19 de dezembro de 2017 Marcos 

Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1001562-83.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO COLLE OAB - MT10190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA 

(IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR o pagamento da 

importância de R$ 36,74 (trinta e seis reais e setenta quatro centavos) a 

título de complemento das despesas de condução, referente a uma 

diligência local realizada nesta cidade, a qual deverá ser depositada na 

c o n t a  ú n i c a  d o  T r i b u n a l  d e  J u s t i ç a , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

indicando a Oficial LUBIA NUNES DA COSTA para recebimento dos 

valores, tudo conforme provimento em vigência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001075-16.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLA REGINA DE LIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO COLLE OAB - MT10190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Mandado de Segurança: 1001075-16.2017.8.11.0055 Vistos, Keyla Regina 

de Lira Nascimento, devidamente qualificada, impetrou o presente 

mandado de Segurança contra, Fábio Martins Junqueira, Prefeito Municipal 

de Tangará da Serra, com o argumento de violação de direito líquido e 

certo, consistente no indeferimento indevido de seu pedido de licença 

prêmio. Para tanto alega a impetrante ser servidora pública municipal 

desde 02/02/2012, exercendo o cargo de professora de forma 

ininterrupta. Devidamente notificadas as autoridades coatoras e as 

pessoas jurídicas a eles vinculadas, permaneceram inertes (evento 

10732852). Por fim, o Ministério Público manifestou-se pela falta de 

interesse público primário de social relevância, deixando de apresentar 

manifestação quanto ao mérito do presente feito (id 11109743). É o 

relatório. Fundamento.DECIDO. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por Keyla Regina de Lira Nascimento em que pretende o 

deferimento de prêmio, indeferido pela autoridade coatora. Extrai-se do 

dispositivo constitucional que o mandado de segurança é cabível para 

proteger direito líquido e certo não amparado pelo habeas corpus, sempre 

que ilegalmente ou com abuso de poder alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for 

e qualquer que seja sua função. É o que se extrai do artigo 5.º, inciso LXIX 

da CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 1.533/51. Vê-se que o principal objetivo 

do mandado de segurança é proteger direito líquido e certo. Desta forma, 

recorro à lição do clássico mestre Hely Lopes Meirelles, que demonstra 

quais são os requisitos para a certeza e liquidez do direito. Eis o a lição: 

“Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito 

se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e 

exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e 

certo comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não 

é líquido nem certo, para fins de segurança.” (In, “Mandado de Segurança, 

Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’, 20.ª 

ed. at. por Arnoldo Wald, Malheiros Editores, pág. 35). (destaquei) Passo a 

análise do mérito que se limita a análise quanto ao preenchimento do 

requisito objetivo para a aquisição da licença prêmio indeferida, 

consistente no exercício ininterrupto de um quinquênio no serviço publico 

Municipal ( LEI COMPLEMENTAR Nº 163, DE 16 DE FEVERERO DE 2012, 

senão vejamos o teor do dispositivo: Art. 62 Após cada quinquênio 

ininterrupto de efetivo exercício no serviço público municipal, o profissional 

da Educação fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por 

assiduidade, com o piso salarial do cargo efetivo, correspondente à 

classe e nível, não sendo permitida sua conversão em espécie, parcial ou 

total. § 1º Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será 

considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público 

Municipal ... Da simples análise do dispositivo legal e do documento contido 

no evento No que tange a primeira pretensão, patente o direito liquido e 

certo da impetrante, que aliás é evidenciado pelo documento apresentado 

no evento 10068201 onde fica patente que a impetrante cumpriu os 

requisitos legais para o deferimento da licença prémio, eis que não houve 

descontinuidade entre o efetivo exercício dos cargos ocupados 

sucessivamente pela impetrante, sendo equivocada a premissa adotada 

no indeferimento de que a rescisão atinente ao cargo anterior 

automaticamente geraria a descontinuidade, não atentando a autoridade 

coatora para o exercício imediato pela impetrante de novo cargo, sem 

descontinuidade do vínculo. Assim, considerando-se que da mudança de 

cargo do impetrante não decorreu interrupção na prestação de serviço 

junto a municipalidade, patente o preenchimento do requisito objetivo 

previsto no artigo 62 da LEI COMPLEMENTAR Nº 163/2012 e sendo certo 

que tal interrupção fora o único motivo identificado para o indeferimento do 

gozo da licença prémio pretendida, de rigor a concessão da segurança. 

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o 

presente writ, e CONCEDO a segurança impetrada por Keyla Regina de 

Lira Nascimento reconhecendo o direito ao gozo de licença prémio 

decorrente do exercício ininterrupto de serviço publico junto a 

Municipalidade de Tangará da Serra, tornando definitiva a liminar 

anteriormente concedida. Oficie-se imediatamente a autoridade impetrada 

e a Assessoria Jurídica da Municipalidade de Tangará da Serra-MT, nos 

termos do artigo 13 da Lei 12.016/2009. “Art. 13. Concedido o mandado, o 

juiz transmitirá em ofício, por intermédio do oficial do juízo, ou pelo correio, 

mediante correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da 

sentença à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada”. Após o 

decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em 

vista do reexame necessário da sentença. Isento de custas, na forma da 

Lei. Honorários advocatícios, incabíveis na espécie (Súmula 512 do 

STF).Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 

necessárias e então arquivem-se os autos.P.R.I.C. Tangará da Serra-MT, 

11 de janeiro de 2018 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001022-35.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEMARA DE PAULA DA SILVA 02989241965 (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO)

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT0018293A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretária de Fazenda do Município de Tangará da Serra/MT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, Considerando-se que no curso da lide houve o decurso do prazo 

de vigência do Alvará de Funcionamento da IImpetrante, do qual decorria 

sua pretensão, oportunizo a impetrante a comprovação da renovação da 

mesma, ou na inexistência de tal renovação, se manifeste sobre a 

carência superveniente. Sem prejuízo de tal deliberação, intime-se a 

Municipalidade por meio do órgão de representação judicial para que 

encaminhe a este Juízo cópia integral do procedimento administrativo ora 

impugnado, informando inclusive sobre eventual julgamento da 

impugnação apresentada pelo impetrante. Após, oportunize-se nova 

manifestação ao Ministério Público e então conclusos para prolação de 

sentença. Tangará da Serra, 11 de janeiro de 2017. Marcos Terencio 

Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001022-35.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEMARA DE PAULA DA SILVA 02989241965 (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO)

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT0018293A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretária de Fazenda do Município de Tangará da Serra/MT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, Considerando-se que no curso da lide houve o decurso do prazo 

de vigência do Alvará de Funcionamento da IImpetrante, do qual decorria 

sua pretensão, oportunizo a impetrante a comprovação da renovação da 

mesma, ou na inexistência de tal renovação, se manifeste sobre a 

carência superveniente. Sem prejuízo de tal deliberação, intime-se a 

Municipalidade por meio do órgão de representação judicial para que 

encaminhe a este Juízo cópia integral do procedimento administrativo ora 

impugnado, informando inclusive sobre eventual julgamento da 

impugnação apresentada pelo impetrante. Após, oportunize-se nova 

manifestação ao Ministério Público e então conclusos para prolação de 

sentença. Tangará da Serra, 11 de janeiro de 2017. Marcos Terencio 

Agostinho Pires Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 220540 Nr: 10501-06.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE MARIA RAFFAELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEY ROMANO DONADEL 

- OAB:78870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

requerente e condeno a requerida ao pagamento em favor do autor nos 

termos do pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento da quantia 

de R$ 119.111,99 (cento e dezenove mil, cento e onze reais e noventa e 

nove centavos), valores a serem atualizados com juros de mora à taxa de 

1%, não capitalizados , contados da citação válida (10/08/2016), bem 

assim correção monetária, observando o INPC/IBGE, desde o 

ajuizamento.A título de sucumbência condeno a parte requerida ao 

pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, 

estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do que dispõe o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Por fim, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Publique-se, registre-se, intime-se e 

se cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas 

legais.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 252455 Nr: 18803-87.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRO GARCIA SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - 

OAB:21936/O, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se que restou frustrada a audiência de conciliação outrora 

designada, ante a ausência de citação do requerido (fl. 240), bem como 

que o requerente informou novo endereço para tentativa de citação, 

designo nova data para realização de audiência de conciliação para o dia 

14 de março de 2018 às 15h00min (MT), mantendo-se as determinações 

contidas na decisão de fls. 230.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 195855 Nr: 11455-86.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOCONDO VACCARI CARMONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. L. CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466, WILSON 

DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH BARBOSA 

CAMACHO - OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Vistos,

Atente-se à Secretaria quanto a pratica de atos ordinatórios, notadamente 

o exercício de contraditório das partes quanto às impugnações 

apresentadas aos autos às fls. 177/178 e 180/182.

Na oportunidade, a parte exequente deverá se manifestar expressamente 

acerca do interesse na penhora dos demais veículos não localizados pela 

Oficiala de Justiça, bem como seu interesse na adjudicação dos bens 

penhorados.

Caso tenha interesse na adjudicação, intime-se a parte executada para se 

manifestar, consoante o disposto no §1º do artigo 876 do Código de 

Processo Civil.

Outrossim, consigno que deve a Sra. Oficial de Justiça identificar 

eventuais terceiros interessados na penhora e avaliação dos veículos, 

uma vez que os mesmos foram encontrados em pátio de empresa de 

revenda de veículos.

Sem prejuízo das deliberações supra, oficie-se ao Detran/MT para que 

informe sobre eventual comunicação de venda dos veículos IKD-9375 e 

CTQ-9386, bem como encaminhe documentos comprobatórios de eventual 

venda, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a apresentação das informações, oportunize-se manifestação das 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, notadamente quanto a tentativa de 

penhora e avaliação dos veículos em eventual endereço fornecido pelo 

Detran.

Após, encaminhe os autos conclusos para análise das impugnações 

apresentadas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 226233 Nr: 15204-77.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 Vistos,

Cuida-se de petição às fls. 108/109, em que a parte exequente informa o 

descumprimento do acordo celebrado entre as partes, requerente do 
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prosseguimento do feito, nos termos do parágrafo único do artigo 922 do 

Código de Processo Civil.

Assim, uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece 

como prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, 

possibilita a utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em 

depósito ou aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via 

BACENJUD postulado pelo exequente à fl. 109 em desfavor do executado, 

no valor o saldo remanescente para cumprimento do acordo, a qual restou 

infrutífera, consoante extrato anexo.

Considerando-se o bloqueio de valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, promovo ordem de liberação do valor, 

entendendo-se então como frustrada a diligência.

Por conseguinte, intime-se o exequente para promover o prosseguimento 

do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, arquive-se o feito, nos termos artigo 

921, § 2º, do Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a 

qualquer tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o 

prazo da prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso 

(artigo 921, § 4º, do CPC).

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 263745 Nr: 27472-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA SANTANA DE GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de liquidação de sentença movida Bruna Santana de Gusmão em 

face de Ympactus Comercial Ltda ME, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Inicialmente, apesar de a parte autora não ter colacionado aos autos a 

integralidade do acórdão, consta da parcialidade das cópias o dispositivo, 

no qual constata-se que atribuiu-se parcialmente provimento ao apelo, tão 

somente para distribuir os valores concertes a indenização por dano moral 

coletivo.

Cite-se a parte demandada no endereço indicado na inicial, bem como o 

seu advogado habilitado nos autos 0800224-44.2013.801.0001 para, no 

prazo legal, apresentar resposta, sob pena de revelia, oportunidade em 

que deverá apresentar o relatório financeiro/contábil das contas da 

autora, bem como do crédito existente nas aludidas contas.

 Sem prejuízo da determinação anterior, forte no princípio da cooperação, 

oficie-se ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando 

extrato das contas existentes no CPF/nome dos autores.

Concedo, ainda, a parte autora os benefícios da assistência judiciária, nos 

moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do Código de Processo Civil, 

destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo em 

caso de alteração da sua situação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 266471 Nr: 29452-14.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação ordinária ajuizada por Arnaldo Alves dos Santos em 

desfavor de Empreendimentos Tarumã, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 14 de março de 2018, às 14h30min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 15127 Nr: 1038-65.2001.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDA NEUMANN DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, Frederico Eugênio Fernandes Filho - OAB:6226-A/MT, 

João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT, NELSON MANOEL JÚNIOR - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.,

Considerando-se as sucessivas concessões de prazo para o exequente 

colacionar aos autos planilha atualizado do crédito (fls. 209, 215, 222, 225 

e 228), sendo que a primeira intimação ocorreu em 20/04/2016, indefiro o 

pedido retro (fl. 231), devendo a parte exequente colacionar aos autos 

planilha atualizado do crédito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Na oportunidade deverá o exequente indicar bens penhoráveis.

Cumprida a determinaçao ou decorrido o prazo, encaminhe os autos 

conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 18779 Nr: 1460-06.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCÍLIO LUIZ PARIZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 Vistos,

Considerando-se que o exequente é parte maior e capaz e bem 

representada e considerando-se inclusive a ausência de qualquer 

oposição apresentada pelo executado, homologo a cessão de crédito 

apresentada e consequente habilitação do cessionário como exequente 

para prosseguir com a execução , nos termos do inciso III, do §1 do artigo 

778 do CPC.

Outrossim, cumpra-se integralmente o despacho de fls. 202 para o 

prosseguimento do feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 121045 Nr: 232-15.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. DE LIMA & CIA LTDA-ME, FERNANDO 

GOMES DE LIMA, SEBASTIÃO GUEDES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA TORRES GUEDES - 

OAB:9990/MT

 [...] determinando o levantamento da quantia bloqueada no valor de R$ 

5.906,38, por considerar que tal verba possui natureza alimentícia, assim, 

impenhorável, segundo preceitua o artigo 833 do Código de Processo 

Civil.No que concerne à importância decorrente de sobra salarial e de 

valores não provenientes de verba salarial, proceda-se o levantamento de 

alvará em favor do exequente.Considerando-se a existência de saldo 

remanescente, intime-se o exequente para que traga aos autos planilha 

atualizada do débito, compensando-se os valores penhorados, no prazo 

de 15 (quinze) dias.Outrossim, ante a existência de débito remanescente, 

defiro a pesquisa de veículos em nome dos executados via Renajud, a 

qual restou parcialmente frutífera, com a localização de dois veículos em 

nome do executado Fernando Gomes de Lima.Extrai-se do extrato de 

restrições judiciais a existência de alienação fiduciária dos veículos 

Honda/Biz 125 e o Chevrolet/Celta 1.0 LT.Desse modo, intime-se o 

exequente para que, além de trazer aos autos planilha atualizada do 

débito, compensando-se os valores penhorados, que se manifeste 

expressamente quanto ao interesse ou não na penhora dos veículos 

localizados, sob pena de levantamento das restrições, no prazo de 15 

(quinze) dias.Em caso de manifestação contrária, deverá o exequente se 

manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito, em igual 

prazo.Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática 

trazida pelo Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do 

artigo 921, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 

ano, período em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo 

de eventual impulsionamento pela parte.Decorrido o prazo supra, e não 

sendo dado o efetivo prosseguimento ao feito pelo executado, arquive-se 

o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do Código de Processo Civil, o qual 

poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do 

referido artigo, consignando que o prazo da prescrição intercorrente não 

mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 211162 Nr: 3007-90.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METALÚRGICA TRIÂNGULO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MATZENBACHER 

ZARPELON - OAB:OAB/SP 335.279, HENRIQUE DE DAVID - OAB:OAB/RS 

84.740, TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN - OAB:19039-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR NOS 

AUTOS O ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE REQUERIDA PARA FINS 

DE INTIMAR A MESMA PARA A AUDIENCIA DESIGNADA PARA O DIA 

08/02/2018, AS 14:00 HORas, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 247252 Nr: 14572-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR CARLOS SOLETTI, MAGALI MARIA LENZ 

SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA 

ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca das 

correspondências expedidas para a citação das requeridas RSP 

AGROPECUARIA; CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR E FERNANDA COSTA 

MARQUES SALDANHA onde foram devolvidas pelo correio com a 

informação “mudou-se”, devendo informar o endereço atualizado das 

referidas requeridas para fins de proceder a citação das mesmas, no 

prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264801 Nr: 28291-66.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELINA MARTINS DE MORAIS, ZULMIRA DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Considerando-se, que em diligência realizado neste momento 

junto ao Juízo Deprecado, constata-se que a parte requerida foi intimada 

ainda em 28/11/2017 para apresentara proposta de adaptação do 

contrato, tendo contudo permanecido silente, não obstante tenha inclusive 

reconhecido administrativamente o direito da autora em promover a 

adaptação do plano, conforme documento de fls. 60.Assim, constato que 

a requerida adotou comportamento protelatório visando eximir-se da 

realização de procedimento urgente, mediante a adaptação do plano 

individual da autora o que justifica o deferimento da tutela de evidência, 

nos termos do inciso I do artigo 311 do CPC, para que a empresa requerida 

autorize à realização do procedimento de cineangiocoronariografia 

(cateterismo cardíaco), na forma indicada pelo médico à fl. 44, no prazo de 

48 horas, devendo o mesmo ser agendado para realização no prazo 

máximo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), limitando-se o preceito cominatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais). Consigne-se que ante a natureza e urgência da medida os prazos 

consignados para a autorização e realização do procedimento correrão 

durante o plantão judicial.No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores 

termos. Apresentada a contestação pela parte requerida ou certificado o 

decurso do prazo para tanto, colha-se a manifestação do autor, inclusive 

quanto a realização do procedimento e então conclusos para o julgamento 

ou saneamento do feito. NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, sendo 

que os presentes assinam, sob o ditado do MM. Juiz.Marcos Terencio 

Agostinho PiresJuiz de DireitoParte Autora:Advogado da parte 

autora:Preposto da Requerida:Advogado da Requerida:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265019 Nr: 28422-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEZ CARGNIN STIELER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de alvará judicial ajuizado por Marinez Cargnin Stieler e Gabriel 

Cargnin Stieler, visando o recebimento de valores deixados por Eugenio 

Carlos Stieler junto a UNEMAT - Universidade de Mato Grosso – Campus 

Universitário Tangará da Serra/MT.

Oficie-se ao posto do INSS local para que informe a este Juízo a respeito 

da relação de dependentes do falecido Eugenio Carlos Stieler, 

eventualmente existentes em seus cadastros.

Sem prejuízo, oficie-se a UNEMAT - Universidade de Mato Grosso – 

Campus Universitário Tangará da Serra/MT, solicitando informações 

acerca da existência de recursos financeiros em nome do de cujus.

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, para que certifique-se 

acerca da existência ou não de abertura de inventário em nome do de 

cujos.

Estando a petição inicial devidamente instruída, dê-se vista dos autos ao 

representante do Ministério Público.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 266643 Nr: 29562-13.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANANDA BARRETO CORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONTANO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, 

PENINSULA INTERNACIONAL LTDA, LAVORO COMERCIAL LTDA, 

FERTILIZANTES TOCANTINS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA GORETT DE SOUZA 

GOULART - OAB:20.022, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, há indícios de que a autora possuí condições de arcar 

com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família, possuindo, inclusive, oito veículos em seu nome, conforme 

consulta anexa realizada perante o sistema Renajud.

Assim, intime-se a parte autora para comprovar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, que não possui condições de arcar com as custas, as despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma da lei, em razão do 

pedido de gratuidade da justiça postulado na presente ação (CPC, artigo 

99, §2º), sob pena de indeferimento da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 27187 Nr: 360-11.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertibrás S/A Adubos e Inseticidas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANY TERESINHA LONDERO SCHRODER, 

WANDERLEY WALMOR SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, 

FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - 

OAB:20716-O, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B, Ricardo Benedito 

Duniz Carvalho - OAB:10.099, TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se a cessão de crédito de fl. 238/239, proceda-se a 

substituição do polo ativo da ação, com as devidas alterações dos 

patronos na capa dos autos e no sistema informatizado Apolo.

Outrossim, considerando-se a penhora, avaliação e hasta pública do 

imóvel sob n.° 20.871 CRI Tangará da Serra/MT penhorado nestes autos, 

junto aos autos n.° 350-64.2005.811.0055 que tramita na Terceira Vara 

Cível desta Comarca que envolvem as mesmas partes, bem como o 

requerimento retro, suspenda-se o feito pelo prazo de 06 (seis) meses.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para promover o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 31233 Nr: 4188-15.2005.811.0055

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBSBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069.A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 Diante do exposto, fortes nas razões supra, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e, por conseguinte, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II c/c parágrafo 

único, do Código de Processo Civil.Consigno a impossibilidade de proceder 

ao levantamento da restrição veicular realizada no veículo JZZ-8614, uma 

vez que efetuado pelo próprio Detran/MT, consoante documento de fls. 

100/101, razão pela qual determino a expedição de ofício para 

tanto.Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 55269 Nr: 4834-88.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO JOSÉ PASQUALLI, NELSON 

PASQUALLI, DARCI PASQUALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT

 Vistos,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Franco Ariel 

Bizarello dos Santos em face Banco do Brasil S/A, objetivando o 

recebimento de valores fixados na sentença de fl. 248 e confirmados pelo 

acórdão de fls. 279/282.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fl. 239).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pela executada, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 154867 Nr: 3479-96.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOTORANTIM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S.A, 

FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória expedida para a Comarca de 2ª VA-RA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCARIO DE CUIABA ACOS-TADA AS 

FLS. 218/228 prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 178253 Nr: 20378-38.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: IRINEU KRAMPE, SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER, 

ELENA ROSA PELIZZA VARNIER, SÉRGIO EVARISTO VARNIER, 

PERCEVAL FRITSCH, DAVI FRANCISCO BERNARTT, CELSON TEBALDI, 

OSMAR FREITAS DE MEDEIROS, SILVIA SUZETE MAFRA MARTINS, 

ALZIRA NANMI YANO, PAULO ANTONIO HUBER, TERESA SEIKE, 

ROBERTO CELESTE MAURO, EDIR HENRIQUETA DOSSA ZAMBONI, ARI 

SEIBEL, ANA PAULA MAGRO, GRAZIELA MAGRO, SERGIO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, LUIS 

FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B, LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, MARCELO SALVI - OAB:40989

 Vistos,

Proceda-se o arresto de crédito consoante determinação oriunda do 

processo n.º 6664-40.2016.811.0055 em trâmite no Juízo da Primeira Vara 

Cível desta Comarca, devendo ser averbada, com destaque, nos 

presentes autos, nos termos do artigo 860 do Código de Processo Civil.

Contudo, comunique-se ao Juízo da Primeira Vara Cível desta Comarca 

que ainda inexistem valores depositados junto a estes autos.

Outrossim, atente-se à Secretaria quanto a pratica de atos ordinatórios, 

oportunize-se contraditório da parte exequente quanto a impugnação 

apresentada pelo executado às fls. 590/649.

Apresentada manifestação ou certificado o decurso de prazo, encaminhe 

os autos conclusos para análise da impugnação apresentada e demais 

deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 204102 Nr: 18063-03.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - 

OAB:20491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Vistos.

Cuida-se de Embargos Declaratórios interpostos por Claro S/A. (fl. 

107/108), contra a sentença de extinção nos autos em apreço (fl. 76/v), 

diante da condenação ao pagamento das custas pelo requerido.

Os autos vieram-me conclusos.

É o necessário.

DECIDO.

O objeto dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou erro material existente na decisão 

judicial em sentido amplo (CPC, artigo 1022 e incisos).

Em que pese as alegações sustentadas pelo embargante no recurso 

interposto, e a apresentação intempestiva, reputo que em nada prejudica a 

análise de erro material na prolação da sentença de fls. 76/v.

Assim, considerando o erro material na sentença ao dispor a necessidade 

de pagamento das despesas processuais remanescentes pelo requerido, 

tenho que tal erro pode ser sanado de ofício, conforme preceitua o art. 

494, I, do CPC, uma vez que o acordo homologado em fls. 76/v ocorreu 

prematuramente à análise do mérito por sentença, incidindo no presente 

caso a inteligência do § 3º do artigo 90, do Código de Processo Civil, não 

havendo o que se falar em custas processuais remanescentes a serem 

pagas pelas partes.

Diante do exposto e considerando o transito em julgado deste feito, 

remetam-se os autos ao arquivo com as anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 207169 Nr: 20723-67.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR SILVERIO DOS SANTOS, CLAUDIO FREITAS 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MST SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - EPP, 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, JULIO CESAR BRUM DE MATTOS - 

OAB:16.156-MT, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.977, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:5699, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:OAB/SP 299.951, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 INTIMAÇÃO DAS REQUERIDAS NA PESSOA DOS SEUS ADVOGADOS 

PARA MANIFESTAREM NOS AUTOS ACERCA DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA AS FLS. 594-598, 

NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 220797 Nr: 10753-09.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA CANDIDA PERPETUO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Considerando-se o postulado pela parte autora à fl. 72, defiro diligência 

perante os sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça para tentativa de 

localização de endereço atualizado da parte requerida.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação da requerida Terezinha Candida 

Perpetuo, com as advertências legais.

Frustrada igualmente, intime-se o requerente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 227325 Nr: 16141-87.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON PEDROZO DANIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.,

Considerando-se as informações prestadas pelo Oficial de Justiça à fl. 50, 

concedo dilação do prazo para cumprimento do mandado de busca e 

apreensão.

No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 232870 Nr: 21783-41.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAIR RODRIGUES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LEITE CABRAL - 

OAB:27.327 OAB/DF, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:OAB/MT 14.992-A, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - OAB:24333/DF

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
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APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA AS FLS. 116/120 NO PRAZO 

LEGAL. Intimação do advogado da parte autora para apresentar 

contrarazoes ao recurso interposto pela parte requerida as fls. 121/131, 

no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 254227 Nr: 20033-67.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDIR FARIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259995 Nr: 24839-48.2017.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONA COZA ADMINISTRADORA DE BENS, 

AMERICA INDUSTRIA, COMERCIO E REFLORESTAMENTO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A citação é ato formal que não se admite presunção, sendo necessário o 

esgotamento das tentativas de localização da empresa requerida, quando 

da dificuldade de sua citação, de modo que, eventualmente, havendo o 

esgotamento das tentativas, se justifique a exceção da citação por edital.

 Desse modo, com fulcro no princípio da cooperação, diligencio junto aos 

sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça, na tentativa de 

localização de endereço da empresa requerida.

Compulsando os extratos obtidos através dos sistemas Bacenjud, Renajud 

e Sinesp Infoseg, os quais se encontram anexos a presente decisão, 

verifica-se que restaram infrutíferas as diligências.

Assim, intime-se o requerente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 240299 Nr: 8152-93.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DINIZ JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. V. R. COMUNICAÇÕES LTDA - ME, SÉRGIO 

APARECIDO VIEIRA, LUCIANO LUIS BECKER LORENZETTI, DORACY 

FARIA COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5MT 5.730-B, ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - OAB:18213/O, 

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, LETICIA BORGES 

POSSAMAI - OAB:22.646/O-MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 [...]No entanto, compulsando aos autos, notadamente as petições 

colacionadas pela autora (exordial, emenda e aditamento), denota-se a 

inexistência de pedidos derivados da resolução contratual.Assim, eventual 

procedência do pedido de rescisão contratual, a autora permanecerá no 

quadro societário, sendo de rigor o indeferimento de tutela de urgência 

para exclusão do nome da requerente do quadro societário, eis que 

incompatível com a pretensão principal apresentada pela parte.No que 

tange ao pedido de inclusão do nome dos requeridos nos órgão de 

proteção ao crédito, reputo inviável sua análise nesta fase processual, 

uma vez que, conforme consignado pela própria requerente, à hipótese de 

aplicação do artigo 517 de Código de Processo Civil restringe-se “a 

decisão transitada em julgado”.Assim, apenas na eventual procedência da 

presente demanda poderá a parte autora pleitear a inclusão do nome dos 

requeridos perante os órgãos de proteção ao crédito, atentando-se ao 

momento processual oportuno.Além disso, indefiro os demais pedidos 

contidos às fls. 150/164, uma vez que se trata de mero pleito de 

reconsideração, isto porque este Juízo já apreciou tal pedido liminar, com o 

seu respectivo indeferimento.Outrossim, considerando a especial 

complexidade da causa, apontada pela própria requerente, bem como a 

relevância e natureza da matéria, reputo oportuno o saneamento em 

cooperação com as partes.Desse modo, nos termos do artigo 357, §3º do 

Código de Processo Civil, designo audiência de saneamento para o dia 23 

de março de 2018, às 14h00min (MT), ocasião em que serão delineadas 

as questões de fato e de direito controvertidas, as provas produzidas e 

as eventualmente ainda necessárias para deslinde da ação, 

oportunamente postuladas pelas partes.Ao ato deverão comparecer as 

partes e advogados, sendo que a eventual ausência será considerada 

como ato atentatório à dignidade da Justiça (artigo 6º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 7568 Nr: 70-06.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUAJARÁ REVENDEDORA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA SANCHES, ESPOLIO DE 

MARIA PERPÉTUA DA SILVA SANCHES, MARIA OLGA DA SILVA 

SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides José Geier - OAB:4911, 

NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - OAB:3437/MT, TASSIA DE 

AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Uma vez que o artigo 835 do CPC, estabelece como prioritária a penhora 

de dinheiro e art. 854, caput, do CPC, possibilita a utilização de meios 

eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou aplicações financeiras, 

DEFIRO o pedido de penhora via BacenJud postulado pelo(s) exequente(s) 

em desfavor do(s) executado(s).

Considerando que os valores bloqueados são ínfimos para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, determino expedição de ordem de 

liberação do valor, entendendo-se como frustrada a diligência.

Assim, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo indicar bens penhoráveis para prosseguimento da 

ação, sob pena de suspensão da ação, nos termos do § 1º do artigo 921, 

do Novo CPC.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

CPC/2015, suspenda-se o feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC, 

pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará 

suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos art. 921, § 2º, do CPC, 

o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do 

referido artigo, consignando que o prazo da prescrição intercorrente não 

mais conservar-se-á suspenso (art. 921, § 4º, do CPC).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2669 Nr: 421-13.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWALDO LUIZ DALL'IGNA, EDSON 

DALL´IGNA, STELA MARIS DALL'IGNA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, GILBERTO TORRES ALVES JÚNIOR 

- OAB:5.979/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, WILSON DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 
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OAB:6099/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Vistos,

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco 

Bamerindus do Brasil S/A em face de Edwaldo Luiz Dall’igna, Edson 

Dall’igna e Stela Maris Dall’igna Vieira, os quais firmaram acordo para por 

termo a contenda (fls. 315/321).

O exequente noticiou o cumprimento do acordo, pugnando pela extinção 

da ação (fl. 415).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, cabe ao Estado-Juiz apor o seu 

crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a finalidade da 

tutela jurisdicional, sendo certo, ainda, que a extinção vai ao encontro do 

interesse das partes.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO pelo pagamento do crédito cobrado.

Custas remanescentes pela parte executada, conforme cláusula 8ª do 

acordo (fl. 318).

Proceda-se a baixa da restrição do imóvel penhorado à fl. 133.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 115872 Nr: 5918-22.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES ACAMPO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER GASTÃO CAPELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de execução de título extrajudicial movida por Sementes Acampo 

Ltda em face de Vagner Gastão Capelli.

Em manifestação de fls. 123/126, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

É o sucinto relatório. Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Proceda-se com a liberação dos valores vinculados ao presente feito ao 

exequente, observando-se a conta indicada à fl. 124.

Em consequência, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspenda-se os autos até 23/02/2018, nos moldes do acordo.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-se os autos conclusos 

para análise da extinção da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 263344 Nr: 27250-64.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEAS TANCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. F. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de adjudicação compulsório ajuizada por Eneas Tancon 

em desfavor de S. F. Empreendimentos e Construções Ltda Me, todos 

qualificados no encarte processual em epígrafe, objetivando a adjudicação 

do lote nº12-B, quadra 2, 209,16m2, do loteamento Jardim Califórnia, na 

cidade de Tangará da Serra/MT.

Inicialmente, concedo a parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos moldes ditados pela Lei 1060/50 e artigo 98, caput, do Código 

de Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação, bem como, se 

detectado que não faz “jus” ao pleito, com a aplicação de multa do décuplo 

do valor das custas processuais devidas.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 21 de março de 2018, às 15h00 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, I, do CPC, iniciar-se-á o prazo para 

contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados na inicia, conforme artigo 344, do 

CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264788 Nr: 28276-97.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ BORGES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por André Luiz Borges de Almeida 

em desfavor Arca Fomento Agrícola S/A, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 21 de março de 2018, às 14h30min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 63416 Nr: 4950-60.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO HORN, CELIA JONER HORN, LAURI 

NICODEMUS RAUBER, CLASI SCHERER RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ SZAJMAN - 

OAB:58246/S, LUCIANE MARQUES RACHE - OAB:32487/RS, MAURICIO 

MARQUES SBEGHEN - OAB:62175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:11405

 Vistos.,

Cuida-se de ação de execução movido por Yara Brasil Fertilizantes S/A 

em face de Tarcísio Horn, Célia Joner Horn, Lauri Nicodemus Rauber e 

Clasi Scherer Rauber, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

O exequente noticiou o adimplemento do débito por parte dos executados, 

conforme fls. 321.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.
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Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Considerando-se que as partes desistem do prazo recursal, proceda-se o 

cumprimento da presente ação, arquivando-se posteriormente com as 

anotações e cautelas legais.

Eventuais custas finais serão arcadas pelos executados.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 127898 Nr: 6834-22.2010.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIO BRAZ BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos à execução ajuizado por Irio Braz Brun em face de 

BB Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fl. 728/729 as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo de execução, na forma dos artigos 924 e 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

Honorários conforme acordado à fl. 729-vº e eventuais custas finais 

serão arcadas pelo executado, conforme expresso no artigo VI do 

acordo.

 Considerando-se que as partes desistem do prazo recursal, proceda-se 

desde já o cumprimento integral do acordo, arquivando-se posteriormente 

com as anotações e cautelas legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141458 Nr: 804-97.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR GOMES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVIOSEG - SEGURANÇA PRIVADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELLI - OAB:4284/MT, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - 

OAB:4617/MT

 Vistos.,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 176183 Nr: 18241-83.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DA SILVA GREGÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:OAB/MT 8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.,

Indefiro o pedido retro, uma vez que a hipótese de suspensão não se 

enquadra naquelas previstas nos artigo 921 e 313 do Código de Processo 

Civil.

Outrossim, destaco que o processo encontra-se paralisado desde 

22/06/2017, aguardando-se o preparo correspondente a condução do 

Oficial de Justiça, para promover a busca e apreensão do veículo e 

respectiva citação da requerida.

Consigna-se que, a pedido do requerente (fl. 48), fora realizado pesquisa 

junto ao SIEL para localizar endereço atualizado da requerida, a qual 

restou frutífera (fl. 50).

Assim, deverá o requerente promover o regular prosseguimento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 211197 Nr: 3015-67.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA ALVES ROCHA, ALUG ADMINISTRADORA 

DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCEL BRANDÃO OENNING, ROMÁRIO 

COSTA CORSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.,

Ante o pedido retro, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso 

III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período em que 

o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 248377 Nr: 15335-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A, ARCA FOMENTO 

AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LINDOLFO PIO DE CARVALHO 

DIAS, ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS, FLAVIO DE CARVALHO 

DIAS, GABRIEL CARVALHO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FRANCENER 

CARGNELUTTI - OAB:8389/MT, EDUARDO PECORARO - 

OAB:196.651/SP, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, PAULA MINARDI FONSECA - OAB:385.495/SP, 

PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - 

OAB:389.737/SP, RENATO FERNANDES COUTINHO - OAB:SP 286.731

 Ante o exposto defiro o pedido de substituição, condicionando contudo o 

levantamento dos valores penhorados ao decurso do prazo de 

impugnação sem a interposição de recurso ao qual seja atribuído efeito 

suspensivo.Outrossim, certificado tal decurso do prazo e sendo certo que 

em tal hipótese o feito estará plenamente garantido, intime-se o exequente 

para que no prazo de 10 dias comprova a baixa das averbações 

premonitória e na hipótese de inércia deste Oficie-se aos Cartórios de 

Registro de Imóveis para que procedam a baixa das averbações 

premonitórias realizadas pelo exequente em relação a presente 

execução.Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 18 de dezembro de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1164 de 1523



2017Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 254793 Nr: 20504-83.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISLAINE ARAUJO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Vistos,

 Considerando-se as peculiaridades da presente lide, bem como a 

ausência de manifestação expressa do requerido quanto ao pedido de 

aditamento da inicial formulado pelo requerente, reputo necessário a 

realização de saneamento em audiência.

Assim, nos termos do artigo 357, §3º do Código de Processo Civil, designo 

audiência de saneamento para o dia 23 de março de 2018, às 14h00min 

(MT), ocasião em que serão delineadas as questões de fato e de direito 

controvertidas, as provas produzidas e as eventualmente ainda 

necessárias para deslinde da ação, oportunamente postuladas pelas 

partes.

Ao ato deverão comparecer as partes e advogados, sendo que a eventual 

ausência será considerada como ato atentatório à dignidade da Justiça 

(artigo 6º do CPC).

Intimem-se e se cumpra. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 267215 Nr: 30059-27.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSDC, MIRIA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais 

ajuizada por Nicolas Serra de Carvalho, representado por sua genitora 

Míria Serra, em desfavor de Unimed Vale do Sepotuba Cooperativa de 

Trabalho Médico.

Contudo, à fl. 55 a parte requerente postula pela desistência da ação.

É o relato necessário. Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Eventuais custas remanescentes pela autora, visto que desistente da 

ação, nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil, cuja 

exigibilidade encontra-se suspensa, em razão da assistência judiciária 

gratuita deferida (fl. 51).

Honorários advocatícios incabíveis, eis que não angularizada a relação 

processual.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 15129 Nr: 1040-35.2001.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, Frederico Eugênio Fernandes Filho - OAB:6226-A/MT, 

João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT, NELSON MANOEL JÚNIOR - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Vistos,

Indefiro o pedido retro, uma vez que a hipótese de suspensão não se 

enquadra naquelas previstas nos artigo 921 e 313 do Código de Processo 

Civil.

Desse modo, concedo ao exequente o prazo de 60 (sessenta) dias para 

se manifestar acerca do interesse na realização de perícia ou indicar a 

localização do imóvel, sob pena de restar prejudicada a penhora.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 28435 Nr: 2357-29.2005.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STOLLER DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHRODER & SCHRODER LTDA, INGRID 

SCHRODER, JANY TERESINHA LONDERO SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON ADRIANO DE FREITAS - 

OAB:116718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.,

Intime-se o exequente para que promova o regular prosseguimento do 

feito, no prazo de 30 (trinta) dias, indicando-se bens penhoráveis ou 

requerer o que entender de direito.

Outrossim, permanecendo inerte e ante a ausência de bens penhoráveis, 

arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do Código de Processo 

Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 50041 Nr: 359-89.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRARE & FRARE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Helena Casadei - 

OAB:7240/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Vistos etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença movida por Banco Volkswagen S/A 

em face de Frare & Frare Ltda., ambos qualificados no encarte processual 

em epígrafe.

Em manifestação de fls. 267/269 as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

À fl. 275 consta cópia de comprovante bancário de pagamento do débito 

acordado.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, ressalto que se cessaram os motivos de minha suspeição 

nestes autos.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Honorários advocatícios como acordado e custas remanescentes pela 

parte executada.

Consigno que já houve baixa da restrição judicial do veículo objeto dos 

autos à fl. 127/128.

 Sem prejuízo das deliberações supra, proceda-se a inclusão dos novos 

patronos do executado no sistema Apolo, atentando-se ao pedido de 
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exclusividade das intimações judiciais à fl. 270.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 131734 Nr: 1505-92.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELIANO CORREA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO J. SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069.A-MT, IONÉIA ILDA VERONEZE - OAB:9.070-OAB-MT, JOSÉ 

CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 Vistos,

Defiro o pedido de dilação de prazo postulado pelo requerente à fl. 426, 

para a localização de bens do executado, mantendo-se as demais 

determinações de fls. 423.

Ás providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143962 Nr: 3543-43.2012.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA SOARES ROSA LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RENNO LIMA 

GUIMARAES - OAB:78069/165846, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE 

MACHADO - OAB:84.400/165.788

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de prestação de contas ajuizada por Maria de Fatima 

Soares Rosa Lino em face de Banco BMG S/A, ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 612/613 as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil.

Honorários advocatícios como acordado e custas remanescentes 

rateadas pelas partes.

Considerando-se que as partes desistem do prazo recursal, proceda-se 

desde já o cumprimento integral do acordo, arquivando-se posteriormente 

com as anotações e cautelas legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 150934 Nr: 11043-63.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDO JOSÉ NARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 Vistos,

Visando compatibilizar o andamento do presente feito com os princípios 

que norteiam a nova ordem processual, principalmente, quanto à 

importância de se oportunizar as partes os meios para a composição do 

conflito, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 31 de 

janeiro de 2018, às 14h00min (MT) a ser realizada por este Juízo.

Cumpra-se com urgência, dada a proximidade da data, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 151021 Nr: 11132-86.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCESCHI FERRARINI & CIA LTDA, FRANCESCHI 

FERRARINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DER. DE 

PETRÓLEO S.A, ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DER. DE PETRÓLEO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE PELEGRINI - OAB:16064 

OABMT, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, 

JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, PEDRO EVANGELISTA DE 

ÁVILA - OAB:1823-B/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRAZ PESCE RUSSO - 

OAB:21585, JACK IZUMI OKADA - OAB:90393/SP

 Vistos.,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Franceschi Ferrarini & 

Cia Ltda em face de Royal FIC Distribuidora de Derivados de Petróleo S/A, 

ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Considerando-se a inércia do executado (fl. 292), este Juízo determinou a 

realização de bloqueio de valores via sistema Bacenjud à fl. 308, o qual 

restou frutífero (fl. 310).

Ante a ausência de manifestação contrária, expediu-se alvará eletrônico 

n.º 358131-4/2017 em nome do exequente (fl. 323)

Instado, o exequente pugnou pela extinção da ação, ante o cumprimento 

integral da dívida.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Eventuais custas finais pelo executado.

Preclusas as vias impugnativas e inexistindo outros pedidos das partes, 

determino o arquivamento dos autos com as anotações e cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 219032 Nr: 9151-80.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS MALAQUIAS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO DELLA ROSA AMADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, por não promover os atos e diligências que lhe competia, o 

autor abandonou a causa por prazo superior ao previsto em lei, mesmo 

após ser intimado via DJe e pessoalmente, motivo pelo qual julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito da causa, com fulcro no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.Custas processuais pela parte 

autora.Ante a inexistência de angularização processual, deixo de 

promover a condenação de honorários advocatícios.Publique-se, 

registre-se, intimem-se e se cumpra.Preclusas as vias impugnativas, 

arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255807 Nr: 21264-32.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDIA TESTE DOS SANTOS, LEONILDO LEANDRO DOS 

SANTOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOVINO MOREIRA DO PRADO, 

MARTHA MIGLIOLI DO PRADO, WILMA DO PRADO NODARI, NILTON 

NODARI, PEDRO VAIR DO PRADO, VERALICE DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de adjudicação compulsória ajuizada por Elida Teste dos 

Santos e Leonildo Leandro dos Santos Neto em desfavor de Espólio de 

Jovino Moreira do Prado, Martha Miglioli do Padro, Wilma do Padro Nodari, 

Nilton Nodari, Pedro Vair do Padro e Veralice do Padro, todos qualificados 

no encarte processual em epígrafe, objetivando a adjudicação do lote 4, 

quadra 1, 390m2, do loteamento Jardim Santa Marta, na cidade de Tangará 

da Serra/MT.

Em manifestação de fls. 109/113 as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil, com o fim de adjudicar o imóvel descrito na inicial 

em favor da parte autora.

Honorários advocatícios como pactuado e eventuais custas finais 

conforme artigo 90 §3° do Código de Processo Civil.

Proceda-se a inclusão de Antônio Vagner do Prado e Maria Abadia 

Prudêncio do Prado no polo passivo da presente demanda.

Deixo de cancelar a audiência anteriormente designada, tendo em vista 

que a mesma restou prejudicada.

Expeça-se mandado ao Cartório de Registro de Imóveis competente para 

promover a escrituração do Lote 4, Quadra 1, do loteamento Jardim Santa 

Marta, na cidade de Tangará da Serra/MT com área de 390 m2, em favor 

de Elídia Teste dos Santos.

Considerando-se que as partes desistem do prazo recursal, proceda-se o 

cumprimento integral do acordo, arquivando-se posteriormente com as 

anotações e cautelas legais.

Após nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259408 Nr: 24356-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS, GABRIEL DE 

CARVALHO DIAS, FLAVIO DE CARVALHO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PECORARO - 

OAB:196.651/SP, PAULA MINARDI FONSECA - OAB:385.495/SP, PEDRO 

OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - OAB:389.737/SP, 

PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - OAB:389737, 

RENATO FERNANDES COUTINHO - OAB:SP 286.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5MT 5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 

15.322, FERNANDO NOVIS - OAB:OAB/RJ 172155, LETICIA BORGES 

POSSAMAI - OAB:22646/O, MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA 

- OAB:OAB/RJ 59.384

 .Faz se assim, necessário, antes do prosseguimento da execução a 

apuração da regularidade do comportamento do requerido, seja no 

embarque dos grãos, na cotação utilizada na negociação, nas supostas 

triangulações dos contratos de grãos objeto dos contratos executados. 

Apurando-se o quanto e por quanto fora efetivamente entregue pelo 

embargado ao embargante e o montante que eventualmente resta 

inadimplido, no que tange as operações efetivamente realizadas.Posto 

isso, defiro o efeito suspensivo, no limite da garantia, devendo a execução 

prosseguir apenas em relação ao montante que não estiver efetivamente 

garantido, até o momento em que a mesma se encontre plenamente 

garantida.Outrossim, considerando-se a complexidade do feito, designo 

audiência preliminar para o saneamento do feito a ser realizada no dia 5 de 

março de 2018, às 15:00 horas.Por fim, intimem-se as partes para que no 

prazo legal indiquem os pontos que reputam controvertidos e especifiquem 

as provas que pretendem produzir.Sem prejuízo de tais deliberações, 

intime-se a empresa M A PIRES TRANSPORTES para que encaminhe ao 

Juízo no prazo de 30 dias cópia dos contratos de transportes celebrados 

com a embargante para o carregamento de grãos junto a embargada, bem 

como, cópia de comprovantes atinentes a transferência de valores 

realizadas pela embargante em favor de tal empresa para a quitação dos 

grãos junto a empresa Arca Fomento Agricola S/A ou esclarecimentos 

quanto a razão de transferências de valores para tal empresa.Intimem-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra, 18 de dezembro de 2017Marcos Terencio 

Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259993 Nr: 24835-11.2017.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDA SEIFERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Ivanilda 

Seifert, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, 

assim, defiro a expedição do ALVARÁ JUDICIAL para levantamento da 

importância depositada junto Caixa Economia Federal no valor de R$ 

181,24 e suas respectivas correções, em nome de José Rubens Seifert 

Rodrigues.Custas pela autora, cuja exigibilidade encontra-se suspensa 

para o autor em razão da gratuidade deferida (fl. 17). Expeça-se o 

necessário.Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se, com 

baixa na distribuição, mediante cautelas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264519 Nr: 28096-81.2017.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME ARAUJO BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA CRISTINA BORGES MATTEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE BOTTCHER 

PROCOPIO - OAB:23753/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de Ação de Despejo ajuizada por Jaime Araújo Bastos em 

desfavor de Silvia Cristina Borges Mattei, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Contudo, à fl. 37 a parte requerente informa que o imóvel fora 

desocupado, postulando pela desistência da ação.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.
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Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Eventuais custas remanescentes pela autora, visto que desistente da 

ação, nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios incabíveis, eis que não angularizada a relação 

processual.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 267469 Nr: 30250-72.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIGUEO NAKATA, ELIZABETH AUREA MONTEIRO 

NAKATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, Marina Rocha Silva - OAB:150.167 SP, 

VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c desejo e reintegração de 

posse ajuizada por Shigueo Nakata e Elizabeth Aurea Monteiro Nakata em 

desfavor de Ricardo da Silva Pereira, todos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 21 de março de 2018, às 13h00min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 180905 Nr: 22894-31.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA GABRIELA KNOPF 

DOS SANTOS SILVA - OAB:20.648, DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 Vistos,

Cuida-se de embargos de declaração interposto por Banco Volkswagen 

S/A (fls. 246/248), contra a decisão de fl. 242, por entender que a referida 

decisão apresenta omissão.

Os embargos foram interpostos tempestivamente (fl. 249), sem a 

apresentação de contrarrazões do requerido (fl. 254).

É o relato necessário. Fundamento e decido.

O objeto dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou erro material existente na decisão 

judicial em sentido amplo (CPC, artigo 1022 e incisos).

No caso dos autos, verifico que este Juízo fora omisso no que concerne 

ao levantamento dos valores depositados junto aos presentes autos, 

consoante item “6” do acordo de fls. 240/241, razão pela qual reconheço o 

vício sobre o ponto inexato, para conceder efeitos infringentes.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão 

contida na decisão, passando a fazer parte integrante da decisão de fl. 

242, a seguinte redação:

“[...] Proceda-se o levantamento de alvará em favor do requerente, 

atentando-se aos dados bancários fornecidos à fl. 241 e aos poderes 

outorgados na procuração. [...]”

No mais, a decisão permanece como esta lançada.

Outrossim, considerando-se o decurso de prazo de suspensão para o 

cumprimento do acordo, intimem-se as partes para se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, encaminhe os autos conclusos para análise da extinção da ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 260046 Nr: 24897-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBENESER ALEXANDRE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5643-A/MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Bradesco 

Administradora de Consórcios LTDA, em face de Ebeneser Alexandre de 

Souza, objetivando o cumprimento de contrato de financiamento firmado 

entre as partes.

Contudo, à fl. 44 a parte postula pela desistência da ação, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário. Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Proceda-se o levantamento da restrição do veículo perante o sistema 

Renajud à fl. 27.

Custas finais pela autora, visto que desiste da ação, nos termos do artigo 

90, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 4334 Nr: 546-15.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA, JOSÉ 

RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal quanto ao pedido de 

diligencia do oficial de justiça: CERTIFICO, por fim, que em razão das 

diligências realizadas para os atos executórios (cartório de registro de 

imóveis, prefeitura municipal, imóvel penhorado, imobiliárias, corretores, 

endereços residenciais e comerciais dos devedores, gráfica para revelar 

as imagens, etc.) em dias e horários alternados, acrescentando as 

despesas suportadas por essa meirinha, como as taxas cartorárias e a 

revelação das imagens, solicito que a parte autora providencie o 

pagamento no valor de R$ 551,10 (quinhentos e cinquenta e um reais e 

dez centavos), que deverá ser depositada por meio de guia disponibilizada 

no Link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a 

Oficiala ANA CAROLINA MOGGI SOARES para recebimento dos valores, 

tudo conforme provimento 7/2017-CGJ e portaria n.º 064/2016/DF.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 4334 Nr: 546-15.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA, JOSÉ 

RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 Intimação das partes para manifestarem acerca do auto de avaliação 

juntado as folhas 477/481, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256614 Nr: 21958-98.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por Banco Daycoval 

S/A em face de Antonio Gomes Pereira, objetivando a localização do bem 

descrito na inicial.

Contudo, a fl. 25 a parte postula pela desistência da ação. Após, 

vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Custas pela parte autora. Sem condenação em honorários visto que não 

houve citação do requerido.

Em razão da desistência, procedo desde já com a baixa da restrição de 

circulação junto ao Sistema Renajud inserida à fl. 20.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Homologo a desistência do prazo recursal. Remetam-se os autos ao 

arquivo com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 266468 Nr: 29449-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAYSON APARECIDO JOENCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor de 

R$73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

busca e apreensão, no jardim Itália nesta comarca, ao qual será acrescido 

a importância referente a respectiva tarifa bancária, cujo depósito será 

efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo 

apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 185501 Nr: 3162-30.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DETUMIN BUENO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EZEQUIEL SERAFIM DA 

PAIXÃO MAZZETO - OAB:23326/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 [..] Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.Em 

consequência, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspenda-se os autos até 20/02/2018, nos moldes do acordo.Consoante 

cláusula 10ª do acordo, proceda o desentranhamento dos títulos que 

instrui a presente execução, entregando-os aos executados/devedores, 

mantendo-se cópia em pasta própria.Proceda-se a restrição de 

transferência do veículo Volvo/FH placa PVF7619 junto ao sistema 

Renajud, conforme cláusula 4ª do acordo.Honorários sucumbenciais como 

acordado e eventuais custas remanescentes a cargo dos executados, em 

conformidade com cláusula 11 do acordo.Remetam-se os autos ao 

Cartório Distribuidor, com finalidade de retificar a autuação e distribuição, 

notadamente quanto à inclusão de Oesle Rodrigues e Fabiana Rodrigues 

ao polo passivo da presente ação, nos termos do acordo entabulado entre 

as partes.Considerando-se o pleito de fls. 97/116, intime-se a parte 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove que não 

possui condições de arcar com as custas, despesas processuais e 

horários advocatícios, na forma da lei, uma vez que conforme a consulta 

perante o sistema Renajud, a executada Fabiana Rodrigues possui 8 (oito) 

veículos em seu nome.Por fim, determino que os documentos de fls. 

111/115 sejam mantidos em pasta própria, ante o sigilo dos 

mesmos.Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, 

intime-se as partes para se manifestarem, então, voltem-se os autos 

conclusos para análise da extinção da ação.Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 231310 Nr: 19971-61.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO APARECIDO ALEGRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial de justiça : Por fim em razão de ter sido necessário proceder com 

diligências complementares, solicito a intimação do autor (BRADESCO 

ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA) para que efetue o pagamento da 

importância de R$ 146,96 (cento e quarenta e seis reais e noventa e seis 

centavos), correspondente a mais 04 (quatro) conduções locais, que 

deverão ser depositadas por intermédio da guia disponibilizada no link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

em nome deste Oficial de Justiça, tudo conforme determina o Provimento 

nº 7/2017-CGJ. Dou fé. Tangará da Serra -MT, 07 de novembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 231956 Nr: 20826-40.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LETICIA BUZZO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414/SP, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que o débito noticiado neste feito foi 

englobado e pago na consignação em pagamento código 225548, 

conforme cópia da sentença juntada neste feito em fls. 43/44.

Assim, suspendo a decisão de fl. 41 e em consequência, promovo a 

retirada da restrição de circulação lançada no sistema Renajud (fl. 41), 

todavia, com fulcro no poder geral de cautela, substituo-a por restrição de 

transferência.

Oportunize-se manifestação do autor quanto à perda superveniente do 

objeto do presente feito dada a prolação de sentença na ação de 

consignação em pagamento.

Com a manifestação, voltem-me conclusos para sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 237988 Nr: 5201-29.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRIA TEREZINHA SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando que a conciliação, inclusive no curso do processo judicial, 

deve ser estimulada por juízes, advogados, defensores e membros do 

Ministério Público (artigo 3º, §3º, CPC), defiro a suspensão do processo, 

conforme pleiteado pelo autor à fl. 38, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para apresentar minuta de 

acordo ou promover o prosseguimento do feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255359 Nr: 20940-42.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO HENRIQUE SANTANA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o depósito do valor 

correspondente a duas (02) diligências para cumprimento do mandado de 

citação busca e apreensão, a ser cumprido no centro desta cidade 

conforme endereço indicado pelo autor, ao qual será acrescido a 

importância relativa a tarifa bancária, cujo depósito deverá ser efetuado 

por meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar 

comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento do 

mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 262954 Nr: 26930-14.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCA TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT, JADERSON SILVA BENTO - OAB:18153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, pelos fundamentos supra, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada para suspensão da hasta pública na execução código 58835, 

pela ausência dos requisitos ensejadores do deferimento da medida 

[...].Posto isso, considerando a existência dos requisitos autorizadores 

para distribuição por dependência dos presentes autos ao de n.º 

486-90.2017.811.0055 – código n.º 58835; que tramitam perante esta Vara 

Cível, determino a remessa dos autos à Secretária para proceder ao 

apensamento aos autos de referência.Nos termos do art. 334, do Novo 

Código de Processo Civil, designo audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 14 de março de 2017, às 16h00min (MT), devendo os autos ser 

encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a 

realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta fornecida pelo 

próprio centro.Sem prejuízo das determinações supra, conforme já 

fundamentado, antes da expedição do ato de citação, intime-se o autor 

para recolhimento das custas de distribuição, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial.Após, remetam-se os autos à 

Distribuição para adequação do valor da causa conforme emenda de fl. 

742 e o prosseguimento sem os benefícios da justiça gratuita.Intimem-se. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 262954 Nr: 26930-14.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCA TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT, JADERSON SILVA BENTO - OAB:18153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de Ação Declaratória de nulidade com pedido de tutela provisória 

de urgência ajuizada por TCA -Tangará Comércio de Automóveis em 

desfavor de Banco da Amazônia S/A, todos qualificados no encarte 

processual.

Sustenta o autor, em síntese, que em 17/01/2007, o requerido propôs ação 

monitória em seu desfavor e de Aderval Bento (código 58835). Ocorre que 

em 25/03/2008, o advogado do requerente habilitou-se nos autos da 

monitória juntando procuração sem poderes para receber citação (fls. 

211/215).

Em decorrência disso, pelo comparecimento espontâneo, designou-se 

audiência de conciliação (fls. 218). Na audiência de conciliação foi 

decretada a revelia do requerente e após, prolatou-se sentença 

condenatória convertendo a monitória em execução (fls. 230/232).

Após, o feito teve seu curso normal, foi penhorado bem imóvel do 

executado Aderval Bento, estando o feito no aguardo de cumprimento de 

carta precatória para designação de hasta pública do bem junto à 

Comarca de Juína/MT (fls. 723). Requereu por fim a reunião dos 

processos diante da conexão (fl. 11).

Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/738.

Determinou-se a emenda do pedido para adequação do valor da causa e 

comprovação da alegada hipossuficiência da empresa requerente face o 

pedido de gratuidade da justiça (fl. 740/v).

 Em fl. 742 a parte autora adequou o valor da causa bem como procedeu 

com o pagamento das custas e taxas processuais.

Após, vieram os autos conclusos.

É o necessário relato. Fundamento. DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que o requerente deixou de recolher as custas de 

distribuição da presente ação, nos termos do Provimento n. 08/2002/CM. 

Assim, antes de realizar a citação do requerido, para garantir o 

prosseguimento do presente feito, deverá a parte requerente recolher tais 

custas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

1.Tutela de urgência.

As tutelas em si, sofreram diversas alterações e inovações trazidas pelo 

atual Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

O novo diploma substituiu a sistemática do processo cautelar e da tutela 

antecipada (antigo CPC, artigo 273), dedicando um Título a chamada 

“Tutela Provisória” (NCPC, artigos 294 a 311), comportando as espécies 

“Tutela de urgência” e “Tutela de Evidência”.

Segundo vaticina Cassio Scarpinella Bueno:

 A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 
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probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º). (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24).

Como descrito acima, a tutela de urgência será deferida quanto houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ao 

resultado útil do processo.

No caso dos autos, em juízo de cognição sumária, não constato o 

preenchimento dos requisitos para concessão da antecipação da tutela 

pleiteada, primordialmente porque a parte autora não apresentou indícios 

suficientes de que a citação tenha sido insubsistente diante de não 

demonstrar cabal da revogação da procuração de fl. 212 dada ao patrono 

Valter Fábio de Oliveira.

É certo também que aquele causídico possuía poderes para representar a 

requerida, uma vez que, em que pese a procuração seja cópia, tal 

documento foi devidamente autenticado pelo Cartório de Registros 

Públicos desta Comarca, demonstrando a vigência do mandato para 

representação processual com poderes para atuação judicial em qualquer 

processo.

No que tange a hasta pública deprecada, reputo não haver prejuízos de 

difícil reparação uma vez que o bem imóvel é de propriedade do segundo 

requerido no cumprimento de sentença de código 58835, Aderval Bento, e 

em nada obsta o prosseguimento dos atos executórios em bens do outro 

demandado devidamente citado, atentando-se para a natureza autônoma 

da obrigação do avalista e do inciso II do art. 115, do Código de Processo 

Civil, motivo pelo qual não vislumbro motivos suficientes capaz de embasar 

o deferimento da tutela pretendida nesta fase preliminar.

Assim, não vislumbro possibilidade de deferimento da tutela de urgência 

pleiteada pela não comprovação da verossimilhança do direito alegado e 

ausência de perigo de dano irreparável ao autor visto que ainda que 

procedente a demanda não atinge os demais litisconsortes.

Ante o exposto, pelos fundamentos supra, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada para suspensão da hasta pública na execução código 58835, 

pela ausência dos requisitos ensejadores do deferimento da medida.

2. Conexão.

Compulsando os autos, verifica-se a alegação de existência de conexão 

entre esta ação e a execução código 58835.

Com efeito, a conexão é causa de modificação da competência relativa, 

que enseja a reunião de processos, para processamento e julgamento 

simultâneo, com o escopo de evitar decisões contraditórias. Dessa forma, 

para que haja a conexão entre as ações deve preencher os requisitos do 

artigo 55 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for 

comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1 Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão 

conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2 Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao 

mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. (grifo nosso)

Vejamos o que descreve o artigo 286 do Código de Processo Civil, 

vejamos:

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer 

natureza:

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já 

ajuizada;

[...]

Assim, configurada está à conexão da ação executiva código 58835, com 

este pedido, visto que busca a nulidade de atos processuais naquele feito.

Posto isso, considerando a existência dos requisitos autorizadores para 

distribuição por dependência dos presentes autos ao de n.º 

486-90.2017.811.0055 – código n.º 58835; que tramitam perante esta Vara 

Cível, determino a remessa dos autos à Secretária para proceder ao 

apensamento aos autos de referência.

Nos termos do art. 334, do Novo Código de Processo Civil, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 14 de março de 2018, às 

16h00min (MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora 

designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, I, do NCPC, iniciar-se-á o prazo para 

contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344, do 

NCPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos arts. 350 e 351, 

do NCPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Sem prejuízo das determinações supra, conforme já fundamentado, antes 

da expedição do ato de citação, intime-se o autor para recolhimento das 

custas de distribuição, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Após, remetam-se os autos à Distribuição para adequação do valor da 

causa conforme emenda de fl. 742 e o prosseguimento sem os benefícios 

da justiça gratuita.

Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 267308 Nr: 30127-74.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO MÚTUO 

DOS MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALLI & GALLI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9247/O, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO liminarmente a medida pleiteada.Verifica-se da 

certidão de fls. 56 que o requerente deixou de recolher as custas taxa 

judiciária e custas de distribuição da presente ação. Assim, para garantir o 

prosseguimento do presente feito, deverá recolher tais custas, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento e revogação da liminar 

concedida.Noticiado o pagamento nos autos, expeça-se mandado de 

busca e apreensão, depositando-se o bem em mão da parte requerente, 

na pessoa de seu representante legal ou pessoa por esta 

indicada.Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) 

dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei nº 911/69, art. 3º, parágrafo 

2º), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. Por fim, se lhe 

aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias da execução liminar (Decreto-lei nº 911/69, artigo 3º, 

parágrafo 3º).Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento 

do mandado com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos 

artigos 536 § 2º, 846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo 

Civil.Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do 

artigo 3º, § 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 162602 Nr: 14102-25.2013.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONINA ZANDONA DREBES, VENICIO ANTONIO 

DREBES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISIDORO WELTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740-B/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Vistos.

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença que condenou o 

embargado ao pagamento de 20% do valor da causa em honorários de 

sucumbência.

Compulsando os autos, constato o deferimento da gratuidade da justiça ao 

embargado em julgamento de embargos de declaração (fl. 323/325).
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No entanto, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do 

beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários 

sucumbenciais, nos temos do §2º do artigo 98 do Código de Processo 

Civil.

Contudo, a exigibilidade do pagamento das obrigações decorrentes da 

sucumbência é suspensa, consignando-se que podem ser executados 

nos cincos anos subsequentes, caso o credor demonstre que a situação 

de hipossuficiente deixou de existir (artigo 98, §3º, CPC).

Assim, em razão da assistência judiciária gratuita deferida, reputo que a 

exigibilidade das custas processuais e honorários sucumbências 

encontram-se suspensas.

Outrossim, intime-se os embargantes para demonstrar que não mais 

subsistem os requisitos para a manutenção do benefício da assistência 

judiciária ao embargado, sob pena de arquivamento do presente feito.

Apresentada manifestação, voltem-me para deliberação.

Sem manifestação, arquive-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174098 Nr: 15920-75.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUÁRIA LTDA, BANCO ITAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIS ALVES PONDÉ - OAB:13.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, THAYSE TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:17497

 Posto isso, por não promover os atos e diligências que lhe competia, o 

exequente abandonou a causa por prazo superior ao previsto em lei, 

mesmo após ser intimado via DJe e pessoalmente, motivo pelo qual julgo 

extinto o processo sem resolução do mérito da causa, com fulcro no artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil.Condeno o requerente a efetuar 

o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, restando suspenso 

devido a gratuidade da justiça deferida em fl. 52.Publique-se, registre-se, 

intimem-se e se cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com 

as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 178253 Nr: 20378-38.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IRINEU KRAMPE, SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER, 

ELENA ROSA PELIZZA VARNIER, SÉRGIO EVARISTO VARNIER, 

PERCEVAL FRITSCH, DAVI FRANCISCO BERNARTT, CELSON TEBALDI, 

OSMAR FREITAS DE MEDEIROS, SILVIA SUZETE MAFRA MARTINS, 

ALZIRA NANMI YANO, PAULO ANTONIO HUBER, TERESA SEIKE, 

ROBERTO CELESTE MAURO, EDIR HENRIQUETA DOSSA ZAMBONI, ARI 

SEIBEL, ANA PAULA MAGRO, GRAZIELA MAGRO, SERGIO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, LUIS 

FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B, LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, MARCELO SALVI - OAB:40989

 Intimação da parte autora para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 590/649.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 196549 Nr: 12095-89.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LAURINDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13.578/A-MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - 

OAB:13.577-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se o expresso desinteresse do exequente no veículo 

localizado à fl. 79, promova o levantamento da restrição veicular de fl. 81.

Proceda-se a vinculação dos valores bloqueados aos autos à fl. 69, bem 

como a intimação do executado no endereço em que se procedeu a sua 

respectiva citação (fl. 60).

Por fim, ante o requerimento retro, suspenda-se o feito, nos termos do 

artigo 921, inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o 

prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 203851 Nr: 17778-10.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DARLEY FRANCISCO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747, ELIETE SANTANA MATOS - OAB:10423, HIRAN LEAO 

DUARTE - OAB:10422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julia Dalla Rosa Bittencourt - 

OAB:22.097/OABMT, NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756, 

TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor de 

R$73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

busca e apreensão, no jardim Ipês nesta comarca, ao qual será acrescido 

a importância referente a respectiva tarifa bancária, cujo depósito será 

efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo 

apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 223007 Nr: 12443-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOLINDA TEIXEIRA DE SANTANA MESQUITA, ALUG 

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCILENE NERES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO AUTOR para efetuar no prazo legal, o deposito referente 

à diligência do oficial de justiça no valor R$ 36,74 (trinta e seis reais e 

setenta e quatro centavos) e será acrescida a importância referente 

respectiva tarifa bancária através de guia emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de justiça do Estado de Mato Grosso- 

http://arrecadação.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, para cumprimento 

do mandado expedido, devendo apresentar comprovante nos autos a fim 

de que se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224467 Nr: 13750-62.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO NICOLLI, INES DALSASSO NICOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 174.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 230047 Nr: 18528-75.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BRITO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar da baixa da restrição conforme 

comprovante de remoção de restrição de folhas 68.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 239270 Nr: 6798-33.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER ROGERIO ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT

 SENTENÇA

Vistos etc.

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de Elder Rogerio Araujo de Souza, todos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

As partes formularam acordo para adimplemento do débito (fls. 130/132), 

em razão disso, pugnaram pela sua homologação, liberação dos valores 

depositados em juízo e pela extinção do feito.

É o relato do necessário.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, na 

forma dos artigos 487, III, b), do Código de Processo Civil.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o presente feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Honorários advocatícios conforme acordado e sem custas remanescentes 

(art. 90, §3º CPC), eis que ocorrida a transação antes da sentença.

Considerando-se que as partes desistem do prazo recursal, homologo-a.

 Proceda-se desde já o cumprimento integral do acordo, com a expedição 

de alvará dos valores depositados em juízo em favor do banco 

requerente, observando-se a conta indicada à fl. 131, arquivando-se 

posteriormente com as anotações e cautelas legais.

Publique-se, Registre-se, Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 240683 Nr: 8731-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGALI PINTO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Banco 

Bradesco Financiamento S/A em face de Magali Pinto Machado, visando o 

recebimento de valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fl. 46).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 247704 Nr: 14904-81.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO GONÇALVES, CLAUDIOMIRO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SITA- SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE TUPÃ 

PARA AGRICULTURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Gregorio Martinez - 

OAB:21902-MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não recolheu as custas 

processuais iniciais determinada na decisão de fls. 83/84. Desta forma, 

postergo a análise acordo noticiado (fl. 86/87) para após a regularização 

das pendências verificadas.

Informado o pagamento, voltem-me conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 251847 Nr: 18191-52.2017.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Leonice Alves 

da Silva, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, 

assim, defiro a expedição do ALVARÁ JUDICIAL para levantamento da 

importância depositada em conta vinculada junto a Caixa Economia Federal 

conforme ofício de fls. 33-34, em nome de Eduardo Marques Alves.Custas 

pela autora, cuja exigibilidade encontra-se suspensa para o autor em 

razão da gratuidade defer ida ( f l .  20) .  Expeça-se o 

necessário.Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se, com 
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baixa na distribuição, mediante cautelas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 258678 Nr: 23800-16.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO GUTEMBERG DA SILVA 

RODRIGUES, FLAVIA CHRISTIANE DE MELO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

certidão do oficial de justiça: CERTIFICO que em cumprimento ao r. 

mandado de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, mantive contato com o senhor 

Rogério Neves Rodrigues – Depositário do veículo apreendido, o qual me 

informou que o veiculo já havia sido transportado e entregue para a parte 

autora – BV Financeira, e que iria solicitar a devolução do veículo para 

esta Comarca. Ocorre que até a presente data o veículo não aportou em 

Tangara da Serra, assim sendo, assim sendo devolvo o presente 

mandado a secretaria da vara. O referido é verdade e dou fé. Tangara da 

Serra, 18 de Dezembro de 2.017.Gisliane Pereira Alexandre Oficiala de 

Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263389 Nr: 27278-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVALDO CARDOSO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar acerca da certidão do oficial de 

justiça: solicito da parte Autora que providencie o complemento das 

conduções no valor de R$ 1.873,74 (hum mil oitocentos e setenta e três 

reais e setenta e quatro centavos) correspondente às diligências 

realizadas nas datas e locais acima mencionados, a qual deverá ser 

depositada por meio de guia disponibil izada no Link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito indicando o Oficial 

de Justiça e Avaliador Marcos Antonio Detoffol, para recebimento dos 

valores, tudo em conformidade com o provimento 07/2017-CGJ, 

permanecendo com o mandado para citação do requerido. Dou fé. 

Tangará da Serra/MT., 10.1.18.(quarta-feira), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265129 Nr: 28556-68.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELIO PESTANA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Banco Daycoval S/A em face de Selio Pestana Neves, fundamentada no 

Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 10.931/04, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito (fls. 13-V).

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei nº 911/69, artigo 3º, parágrafo 

2º), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

 Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Decreto-lei nº 

911/69, artigo 3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 266978 Nr: 29866-12.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO GONCALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Banco Daycoval S/A em face de Sebastião Gonçalves da Cruz, 

fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 10.931/04, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito (fls. 15-v°).

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.Ante o exposto, defiro 

liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei nº 911/69, artigo 3º, parágrafo 

2º), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

 Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Decreto-lei nº 

911/69, artigo 3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 258063 Nr: 23249-36.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR DE OLIVEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, considerando que a parte autora não cumpriu o determinado à 

fl. 19, INDEFIRO A INICIAL, com esteio nos artigos 485, inciso I e 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Custas e 

despesas pela parte requerente.Ante a inexistência de angularização 

processual, deixo de promover a condenação de honorários 

advocatícios.Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.Preclusas 

as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264553 Nr: 28113-20.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETICIA GAMA BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, considerando que a parte autora não cumpriu o determinado à 

fl. 20, INDEFIRO A INICIAL, com esteio nos artigos 485, inciso I e 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Custas e 

despesas pela parte requerente.Ante a inexistência de angularização 

processual, deixo de promover a condenação de honorários 

advocatícios.Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.Preclusas 

as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 266978 Nr: 29866-12.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO GONCALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o depósito do valor 

correspondente a duas (02) diligências para cumprimento do mandado de 

citação busca e apreensão no bairro Jardim Balneário, nesta cidade, ao 

qual será acrescido a importância relativa a tarifa bancária, cujo depósito 

deverá ser efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, 

devendo apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 267308 Nr: 30127-74.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO MÚTUO 

DOS MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALLI & GALLI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9247/O, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 diciária e custas de distribuição da presente ação. Assim, para garantir o 

prosseguimento do presente feito, deverá recolher tais custas, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento e revogação da liminar 

concedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 267513 Nr: 30295-76.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BARATELI, ESPOLIO DE 

ARGENESIO BARATELLI, JANETE BARATELLI BORGES, LUCIMEIRE 

BARATELLI, LINDOMAR BARATELLI, JOSENIR BARATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS CRISTIANO, LUZIA LEOPOLDO 

CRISTIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 dias.

No caso dos autos, reputo necessário que o autor colacione aos autos 

matrícula n.° 43 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da 

Serra/MT e seu repescito memorial descritivo, devidamentee atualizados.

Assim, intime-se o requerente para sanar a irregularidade, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Após, voltem os autos conclusos.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 165127 Nr: 3583-54.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: bruno ricci garcia - OAB:15078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994

 DIANTE DO EXPOSTO, declaro remidos 51 dias, num total de 102 dias 

trabalhados e 208horas de frequência escolar, descontados da pena de 

reclusão a que foi condenado, para os efeitos legais, na forma do 

parágrafo 3° do artigo 126 da LEP, ressalto ainda que restam 04 (quatro) 

horas a serem remidas oportunamente. Observe a escrivania que, pena 

remida é pena cumprida, e sendo assim o tempo de pena a ser 

descontado em razão da remição deve somar-se à pena cumprida (pena 

cumprida + dias remidos). Como têm decidido os nossos Tribunais Pátrios 

o tempo de pena remido deve ser computado como de pena privativa de 

liberdade cumprida pelo condenado e não simplesmente abatido do total da 

sanção aplicada. Junto nesta oportunidade memorial de cálculo de pena, 

incluindo a remição ora declarada.DÊ-SE vista à Defesa e depois ao 

Ministério Público (Resolução nº 113/2010, do CNJ), para manifestação 

quanto ao novo cálculo.Após, RETORNEM os autos conclusos para 

homologação do cálculo e envio de cópia ao recuperando.Cumpra-se. Às 

providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 214107 Nr: 5303-85.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAIMUNDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 Vistos.
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O reeducando José Raimundo Alves, qualificado nos autos, foi condenado 

à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto.

Consta nos autos, o cumprimento integral da pena.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Analisando os autos, verifico que o sentenciado cumpriu na íntegra a pena 

imposta.

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do reeducando José 

Raimundo Alves, com relação à pena restritiva de direito, em face de ter o 

mesmo cumprido a totalidade da pena imposta, o que faço com 

fundamento no art. 66, inciso II da Lei de Execuções Penais.

Após o trânsito em julgado, procedam-se todas as comunicações 

necessárias, inclusive no Cartório Distribuidor, arquivando-se os autos.

P. R. I. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 147673 Nr: 7489-23.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOARES ANTONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROQUELINO LUIZ DE OLIVEIRA 

- OAB:10998

 Vistos.

O acusado Joares Antônio de Oliveira foi denunciado por ter, 

supostamente, cometido o crime previsto no art.12 e 14 da lei 10.826/2003.

A denúncia foi recebida e o acusado foi devidamente citado.

Foi designada e realizada audiência no dia 01 de junho de 2015, onde o 

representante do Ministério Público verificou que a narrativa da denuncia é 

exclusiva de Posse de Arma de fogo, o que permite a oferta do benefício. 

Foi proposta e aceita pelo acusado a suspensão do processo, pelo prazo 

de 02 (dois) anos, nos termos do art. 89 da Lei 9099/95, submetendo-se 

às condições impostas (fls. 61).

Às fls. 80, o representante ministerial pugnou pela extinção da punibilidade 

do acusado, diante do cumprimento das condições impostas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

É de se observar que as penas mínimas cominadas aos delitos imputados 

ao acusado resultam de 1 (um) a 3 (três) anos, razão pela qual o caso em 

testilha enquadrou-se no benefício previsto no art. 89 da Lei 9.099/95, 

suspendendo-se o processo pelo prazo de 02 (dois) anos.

Veja-se que as condições da suspensão do processo, impostas às fls. 

61, foram cumpridas, conforme se verifica nos autos, passando o período 

de prova de 02 (dois) anos incólume, pois não houve a revogação do 

benefício e o mesmo não cometeu outro delito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 89, § 5° da Lei 9.099/95 e em 

consonância com o parecer ministerial, julgo por sentença EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado JOARES ANTONIO DE OLIVEIRA, devidamente 

qualificado nos autos.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, dando-se baixa na distribuição.

Notifique-se o Ministério Público.

P. R. I.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 203907 Nr: 17853-49.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILAINE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Condenacoes:

 8a 4m 0d 26/02/2015 07/03/2015 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

 3a 0m 0d 26/02/2015 07/03/2015 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 2000

Dias Remidos

Remições

Observações

77 Decisão de fls. 263

Data de Prisão Definitiva: 07/03/2015

Total da Pena: 11a 4m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 07/03/2015

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 21/10/2018

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

07/03/2015 + 3a 10m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 77 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(07/03/2015 - 07/03/2015) - 0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d = 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 07/03/2015

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 11/07/2021

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

07/03/2015 + 6a 6m 20d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 77- 1

Pena Restante a partir da data Atual 8a 4m 1d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

07/03/2015 + 11a 4m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 77- 1

Pena Cumprida até data Atual 2a 9m 11d

Data do Término da Pena: 20/04/2026

Demais Observações

____________________________________________

 MARLON RAFAEL SCHEFFLER - Matrícula: 21001

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 254648 Nr: 20368-86.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAN OLIVEIRA WANDSCHEER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Execução Número: 20368-86.2017.811.0055

Nome Reeducando: Gean Oliveira Wandscheer

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 7a 3m 15d 03/10/2016 30/05/2017 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

 1a 3m 0d 03/10/2016 30/05/2017 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 6a 2m 20d 22/09/2016 30/05/2017 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 8a 7m 20d 30/05/2017 30/05/2017 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 1a 1m 0d 30/05/2017 30/05/2017 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 759

Data Inicial Data Final

Detrações

Observações

03/10/2016 28/01/2017 Prisão provisória

28/01/2017 30/01/2017 cumprimento de pena no regime semiaberto fls.17 

e 18

Data de Prisão Definitiva: 30/05/2017

Total da Pena: 24a 5m 25d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 30/05/2017

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 11/11/2022

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

30/05/2017 + 5a 9m 11d + 0a 0m 0d - 0a 3m 29d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(30/05/2017 - 30/05/2017) - 0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d = 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 30/05/2017

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 02/09/2027

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

30/05/2017 + 10a 7m 3d + 0a 0m 0d - 0a 3m 29d - 0- 1
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Pena Restante a partir da data Atual 23a 7m 9d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

30/05/2017 + 24a 5m 25d + 0a 0m 0d - 0a 3m 29d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 0a 10m 14d

Data do Término da Pena: 25/07/2041

Demais Observações

____________________________________________

 MARLON RAFAEL SCHEFFLER - Matrícula: 21001

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 264994 Nr: 28396-43.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO BARBOSA FERREIRA, RAFAEL 

SILVA NASCIMENTO, Willian Santos da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEIMES LEÃO DE SOUZA - 

OAB:19.778/MT, Elisabete Rute Rieth - OAB:10301/MT, PAULA 

PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, VANUSA SANTANA - 

OAB:

 Autos nº 28396-43.2017.811.0055 – Cód. 264994

Vistos.

Nos termos da Lei nº 11.343/06, notifiquem-se os acusados Eduardo 

Barbosa Ferreira, Rafael Silva Nascimento e Willian Santos da Costa para 

oferecerem defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em que 

poderão arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa (art. 55).

Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vistas dos autos.

Apresentada a defesa, se necessário, dê-se vistas ao Ministério Público 

para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, com URGÊNCIA, por se tratar de réus 

presos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 165127 Nr: 3583-54.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: bruno ricci garcia - OAB:15078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994

 Condenacoes:

 14a 0m 0d 19/02/2010 20/02/2010 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

 7a 0m 0d 19/02/2010 20/02/2010 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

 2a 0m 0d 19/02/2010 20/02/2010 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 3a 0m 0d 19/02/2010 20/02/2010 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 0

Dias Remidos

Remições

Observações

141 Decisão de fls. 303

94 Decisão de fls. 340

51 Decisão de fls. 379

Data de Prisão Definitiva: 20/02/2010

Total da Pena: 26a 0m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 20/02/2010

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 31/07/2018

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

20/02/2010 + 9a 2m 24d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 286 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção + Detração

(20/02/2010 - 20/02/2010) -0a 0m 0d+0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d+0a 0m 0d= 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 20/02/2010

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 06/01/2025

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

20/02/2010 + 15a 8m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 286- 1

Pena Restante a partir da data Atual 17a 4m 20d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

20/02/2010 + 26a 0m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 286- 1

Pena Cumprida até data Atual 7a 9m 28d

Data do Término da Pena: 09/05/2035

Demais Observações

____________________________________________

 MARLON RAFAEL SCHEFFLER - Matrícula: 21001

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 203907 Nr: 17853-49.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILAINE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Vistos.

Verifico que às fls. 252/259 e 262 foram colacionadas planilhas dos dias 

em que a penitente trabalhou.

Constatei o montante de 233 (duzentos e trinta e três) dias trabalhados 

durante os meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, 

setembro e outubro de 2017, consubstanciando 77 (setenta e sete) dias 

remidos, restando ainda 02 (dois) dias a serem remidos oportunamente.

Nota-se que a teor do que dispõe o art. 126, § 1°, da Lei de Execução 

Penal, o condenado poderá remir pelo trabalho, parte do tempo da 

execução da pena.

 Com efeito, o benefício da remição possui caráter jurisdicional, uma vez 

que implica a diminuição do prazo de cumprimento da pena, sendo 

imprescindível, portanto, a declaração pelo juiz da execução, com a oitiva 

do Ministério Público, nos termos do art. 126, § 3°, da Lei de Execuções 

Penais.

Sobre o tema disciplina Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Execução 

Penal, 11. ed, São Paulo: Atlas, p. 531:

 “A remição é um direito público subjetivo do condenado, que implica como 

conseqüência a diminuição do prazo de cumprimento da pena e, portanto, 

a alteração do título executório que é a sentença condenatória. Sua 

concessão ou revogação é evidentemente de caráter jurisdicional. Ao juiz 

encarregado da execução compete, por isso, a decisão a respeito da 

matéria (art. 66, III, c e 126, § 3°, da LEP)”.

DIANTE DO EXPOSTO, declaro remidos 77 dias, num total de 233 dias 

trabalhados pela recuperanda entre os meses de fevereiro, março, abril, 

maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2017, descontados da 

pena de reclusão a que foi condenada, para os efeitos legais, na forma do 

parágrafo 3° do artigo 126 da LEP, ressalto ainda que restam 02 (dois) 

dias a serem remidos oportunamente.

Observe a escrivania que, pena remida é pena cumprida, e sendo assim o 

tempo de pena a ser descontado em razão da remição deve somar-se à 

pena cumprida (pena cumprida + dias remidos). Como têm decidido os 

nossos Tribunais Pátrios o tempo de pena remido deve ser computado 

como de pena privativa de liberdade cumprida pelo condenado e não 

simplesmente abatido do total da sanção aplicada.

 Junto nesta oportunidade memorial de cálculo de pena, incluindo a 

remição ora declarada.

Tendo em vista a proximidade do dia em que a recuperanda terá direito a 

progressão de regime, conforme cálculo em anexo, determino que seja 

realizado programa individualizador da pena, no prazo de 48 horas.

Requisite-se ainda atestado de conduta carcerária da recuperanda a 

Diretora da Cadeia Pública, no mesmo prazo acima assinalado.

Tudo providenciado, manifeste-se o Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 231176 Nr: 19779-31.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSO DE SOUZA ALVES DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:8987-B/MT

 Vistos.

Diante do aporte de nova guia de condenação definitiva do réu (fls. 

114/115), junto nesta oportunidade memorial de cálculo atualizado.

DÊ-SE vista à Defesa e depois ao Ministério Público (Resolução nº 

113/2010, do CNJ), para manifestação quanto ao novo cálculo.

Após, RETORNEM os autos conclusos para homologação do cálculo e 

envio de cópia ao recuperando.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 231176 Nr: 19779-31.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSO DE SOUZA ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:8987-B/MT

 Execução Número: 19779-31.2016.811.0055

Nome Reeducando: Denilso de Souza Alves dos Santos

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 16a 0m 0d 30/05/2008 08/11/2016 1/1 - Hediondo Reincidente 3/5 - 

Hediondo Reincidente

 6a 8m 0d 12/03/2015 15/12/2017 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 1030

Data Inicial Data Final

Detrações

Observações

26/07/2013 20/08/2014

23/06/2015 11/03/2016 Período de prisão preventiva - fls. 118 e 134.

Data de Prisão Definitiva: 08/11/2016

Total da Pena: 22a 8m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 08/11/2016

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 26/06/2026

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

08/11/2016 + 9a 7m 19d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção + Detração

(08/11/2016 - 08/11/2016) -0a 0m 0d+1a 9m 14d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d+1a 9m 14d= 1a 9m 14d

Data base para Livramento Condicional 08/11/2016

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 13/04/2033

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

08/11/2016 + 18a 2m 20d + 0a 0m 0d - 1a 9m 14d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 19a 9m 7d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

08/11/2016 + 22a 8m 0d + 0a 0m 0d - 1a 9m 14d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 2a 10m 21d

Data do Término da Pena: 23/09/2037

Demais Observações

____________________________________________

 MARLON RAFAEL SCHEFFLER - Matrícula: 21001

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 242758 Nr: 11011-82.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI LEME SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004/MT, Rodrigo Selle - OAB:293.467

 Condenacoes:

 14a 9m 0d 19/06/2016 19/06/2016 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

 6a 5m 0d 19/06/2016 19/06/2016 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

 2a 11m 0d 19/06/2016 19/06/2016 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 0a 2m 0d 19/06/2016 19/06/2016 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 1a 0m 0d 19/06/2016 19/06/2016 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 30

Dias Remidos

Remições

Observações

9 Decisão de fls. 53

12 Decisão de fls. 68

Data de Prisão Definitiva: 19/06/2016

Total da Pena: 25a 3m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 19/06/2016

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 20/07/2025

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

19/06/2016 + 9a 1m 23d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 21 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(19/06/2016 - 19/06/2016) - 0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d = 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 19/06/2016

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 17/11/2031

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

19/06/2016 + 15a 5m 20d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 21- 1

Pena Restante a partir da data Atual 23a 8m 12d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

19/06/2016 + 25a 3m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 21- 1

Pena Cumprida até data Atual 1a 5m 26d

Data do Término da Pena: 28/08/2041

Demais Observações

____________________________________________

 MARLON RAFAEL SCHEFFLER - Matrícula: 21001

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 242758 Nr: 11011-82.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI LEME SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004/MT, Rodrigo Selle - OAB:293.467

 DIANTE DO EXPOSTO, declaro remidos 12 dias, num total de 155 (cento e 

cinquenta e cinco) horas de frequência escolar durante os meses de 

julho, agosto, setembro e outubro de 2017, descontados da pena de 

reclusão a que foi condenada, para os efeitos legais, na forma do 

parágrafo 3° do artigo 126 da LEP, restando ainda 11 (onze) horas a 

serem remidas oportunamente.Observe a escrivania que, pena remida é 

pena cumprida, e sendo assim o tempo de pena a ser descontado em 

razão da remição deve somar-se à pena cumprida (pena cumprida + dias 

remidos). Como têm decidido os nossos Tribunais Pátrios o tempo de pena 

remido deve ser computado como de pena privativa de liberdade cumprida 

pelo condenado e não simplesmente abatido do total da sanção aplicada. 

Junto nesta oportunidade memorial de cálculo de pena, incluindo a remição 

ora declarada, assim, dê vista dos autos à Defesa e depois ao Ministério 

Público (Resolução nº 113/2010, do CNJ), para manifestação quanto ao 

novo cálculo.Após, RETORNEM os autos conclusos para homologação do 

cálculo e envio de cópia o recuperando.Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 254648 Nr: 20368-86.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAN OLIVEIRA WANDSCHEER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 
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OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Vistos.

Diante da modificação da pena constante na guia definitiva de fls. 162, que 

é referente à guia de fls. 28, junto nesta oportunidade memorial de cálculo 

atualizado.

DÊ-SE vista à Defesa e depois ao Ministério Público (Resolução nº 

113/2010, do CNJ), para manifestação quanto ao novo cálculo.

Após, RETORNEM os autos conclusos para homologação do cálculo e 

envio de cópia ao recuperando.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 100362 Nr: 7439-70.2007.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS BENJAMIM SPAZAPAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHOS - OAB:14.425-MT

 ISTO POSTO, com arrimo no que consta nos autos e nos fundamentos 

acima alinhavados, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal proposta e com 

esteio no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu 

Marcos Benjamim Spazapan, brasileiro, convivente, eletricista, nascido em 

07/01/1979, natural de Tangará da Serra/MT, filho de Armando Spazapan 

e Antonia Leonilda Spazapan, relativamente à acusação da prática do 

delito tipificado no art. 213 e 214-A, c/c art. 226, II, ambos do Código 

Penal.Em havendo mandado de prisão em aberto, recolham-se 

imediatamente.Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se as 

devidas baixas, observando-se as formalidades de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Às providências. Cumpra-se expedindo e 

realizando o necessário.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 265942 Nr: 29132-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENNER DA SILVA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Teles Tourounoglou - 

OAB:20738/B

 Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 79, INDEFIRO, 

por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva do indiciado Denner 

da Silva Correa, notadamente por persistir os mesmos fatos que 

embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão 

em que se encontra. 6) OFICIE-SE o Juízo da Primeira Vara Criminal desta 

Comarca, cientificando-o acerca do cumprimento da ordem de prisão 

preventiva expedida em face do acusado no dia 28/11/2017, notadamente 

no executivo de pena tombado sob o Código Apolo nº 177897.7) CIÊNCIA 

ao Ministério Público e à Defesa.CUMPRA-SE.Tangará da Serra, 18 de 

dezembro de 2017.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 266062 Nr: 29252-07.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.BRASNORTE-MT - VARA ÚNICA, MINISTERIO 

PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIRO PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 Autos nº: 29252-07.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 266062.

 Vistos em correição.

 1) DESIGNO o dia 12 de janeiro de 2018, às 13h40min, para oitiva das 

testemunhas PM Romulo Vlaslav Nijinsky Pinheiro Bicho, Elias Gerson Eler, 

Diorgenes Urbano Borges da Silva e Diego Alves Furquim que deverão ser 

REQUISITADAS junto ao Comando respectivo para comparecer, a fim de 

ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 15 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 113279 Nr: 3499-29.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDEMAR DA SILVA, MARCIO DE 

SOUSA MOREIRA, MAURILDES SILVA CARVALHO, DOUGLAS DE SOUZA 

PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13.840 SSP-MT, HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA - OAB:OAB-MT 

9585, Laurí Antônio Stuani - OAB:6117-B

 Autos nº: 3499-29.2009.811.0055.

Código Apolo nº: 113279.

Vistos em correição.

Trata-se de persecução penal in judicio deflagrada pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso, na qual se imputa aos acusados Nivaldo 

Campos de Oliveira e Paulo Edemar da Silva, devidamente qualificados nos 

autos, a prática, em tese, do crime descrito no art. 180, § 1º, do Código 

Penal, e Márcio de Souza Moreira, Maurildes Silva Carvalho e Douglas de 

Souza Pessoa, devidamente qualificados nos autos, a prática, em tese, do 

crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

A exordial acusatória narra que:

“(...)

1º FATO:

Consta do incluso inquérito policial que entre abril/2008, nesta cidade, 

NIVALDO CAMPOS DE OLIVEIRA, adquiriu, vendeu, expôs à venda e 

utilizou em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que 

sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) veículo aparente 

GM/MONTANA SPORT, ano/modelo 2007, cor preta, placa DXU 5870 de 

Campinas/SP, chassi 9BGXH80G0G07C185088, em nome de SUPEREQUIP 

INDUSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA – conforme auto de apreensão de 

fls. 07;

(...)

2º FATO:

Consta também do incluso inquérito policial que entre abril de 2008 e 12 de 

março de 2009, nesta cidade, PAULO EDEMAR DA SILVA, adquiriu, 

vendeu, expôs à venda e utilizou em proveito próprio, no exercício de 

atividade comercial, coisa que sabia ser produto de crime, consistente no 

mesmo veículo descrito no 1º fato.

(...)

3º FATO:

Consta, ainda, que no mesmo período (abril de 2008 a 12 de março de 

2009), nesta cidade, MÁRCIO DE SOUZA MOREIRA, MAURILDES SILVA 

CARVALHO, vulgo “Falcão” e DOUGLAS DE SOUZA PESSOA, adquiriram 

em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente 

no mesmo veículo descrito no 1º e 2º fato”. (fls. 04/09)

A denúncia foi recebida às fls. 223, em 27 de maio de 2012.

O réu Paulo Edemar da Silva, por meio de advogado constituído, 

apresentou defesa prévia às fls. 240/243, arrolando testemunhas.

O réu Maurildes Silva Carvalho, por meio de advogado constituído, 

apresentou defesa preliminar às fls. 245/248.

O réu Douglas de Souza Pessoa, por meio de advogado constituído, 

apresentou defesa preliminar às fls. 250/257, arrolando testemunhas.

Às fls. 263/264, o MPE requereu a citação por edital do réu Nivaldo 

Campos de Oliveira e a expedição de carta precatória para citação 
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pessoal do réu Márcio de Souza Moreira, o que foi deferido por este Juízo 

às fls. 265.

O réu Márcio de Souza Moreira, por meio de advogado constituído, 

apresentou defesa prévia às fls. 273/274, arrolando testemunhas.

Às fls. 294, certificou-se o decurso do prazo da citação por edital do réu 

Nivaldo Campos de Oliveira sem apresentação de defesa.

Às fls. 295, determinou-se vista dos autos ao MPE para se manifestar 

acerca do oferecimento, ou não, da suspensão condicional do processo 

aos réus Márcio de Souza Moreira, Maurildes Silva Carvalho e Douglas de 

Souza Pessoa e se manifestar acerca da certidão de fls. 294.

Com vista, o MPE ofereceu o benefício da suspensão condicional do 

processo aos réus Márcio de Souza Moreira, Maurildes Silva Carvalho e 

Douglas de Souza Pessoa, bem como, requereu o desmembramento do 

processo em relação ao réu Nivaldo Campos de Oliveira, além do 

prosseguimento do feito em relação ao réu Paulo Edemar da Silva (fls. 

292).

Às fls. 303/304, deferiu-se o pleito de desmembramento do processo em 

relação ao réu Nivaldo Campos de Oliveira e a suspensão do processo e 

do prazo prescricional, designando-se audiência de instrução e 

julgamento.

Às fls. 322/323, por meio da audiência de instrução, concedeu-se aos 

réus Márcio de Souza Moreira, Maurildes Silva Carvalho e Douglas de 

Souza Pessoa o benefício da suspensão condicional do processo, 

mediante a prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos, dividido 

em cinco parcelas, e as vinculações legais, por um período de dois anos.

 O feito prosseguiu apenas com relação ao réu Paulo Edemar da Silva.

Na instrução do processo ainda foram colhidos os depoimentos das 

testemunhas Edmar Faria Filho e Wilson Marques Roque (mídia de fls. 

327).

 O Ministério Público desistiu das oitivas das testemunhas Jalmara 

Geraldini Fernandes Torres, Márcio Moreno Vera e José Roberto 

Fernandes Ogêa. A defesa do réu Paulo Edemar da Silva desistiu das 

oitivas das testemunhas Nereu Carlos D’Ávila e Rogério Rodrigues 

Oliveira, cujas desistências das oitivas foram homologadas na solenidade 

(fls. 324/324 verso).

Às fls. 343, inquiriu-se as testemunhas Edivaldo Ribeiro Tocantins e 

Rogério Rodrigues Oliveira, além do interrogatório judicial do réu Paulo 

Edemar da Silva, conforme mídia de fls. 347.

Por meio de carta precatória, inquiriu-se a testemunha Márcio Moreno Vera 

(fls. 367 e mídia de fls. 368).

Nas derradeiras alegações, o Ministério Público pugnou pela condenação 

do réu Paulo Edemar da Silva pela prática do crime previsto no artigo 180, 

§ 1º, do Código Penal (fls. 376/380).

 A Defesa do réu Paulo Edemar da Silva, nas respectivas alegações finais, 

postulou pela absolvição do réu, sob a alegação de que ele não agiu nem 

com dolo e nem com culpa na prática delitiva, ou, a desclassificação do 

crime de receptação qualificada para simples (fls. 390/391 verso).

Após, os autos vieram conclusos para prolação de sentença.

É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao 

devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado incrustada na peça de 

ingresso.

Nesse propósito, tem-se que a MATERIALIDADE do delito se encontra 

patente nos autos, notadamente pelo relatório policial (fls. 17/18), auto de 

apreensão (fls. 19), laudo preliminar de exame em veículo (fls. 23/29), 

laudo definitivo de exame em veículo (fls. 82/91), auto de depósito (fls. 

92), além da prova extrajudicial e oral colhida judicialmente.

Da mesma forma, a autoria delitiva restou cristalina, eis que, embora o réu 

Paulo Edemar da Silva tenha negado o conhecimento da origem ilícita do 

veículo apreendido, os elementos probatórios existentes nos autos deixam 

claro o cometimento do crime, por parte dele.

Isso porque, não há dúvidas de que o réu estava na posse de produto de 

origem ilícita, o qual foi objeto de crime de roubo, conforme se verifica das 

declarações prestadas pelos Delegados de Polícia. Vejamos:

A Delegada de Polícia Jalmara Geraldini Fernandes Torres narrou que:

“QUE ao ser realizado pesquisa no veículo do Policial na rede Infoseg, 

obtiveram informação de que existe um veículo com as mesma 

característica na cidade de Campinas/SP, que foi objeto de Roubo, tendo 

sido recuperado e entregue ao seu proprietário MARCELO SANTOS DA 

SILVA; QUE MARCELO chegou a mencionar que recebeu várias multas de 

trânsito do Estado de Mato Grosso, sem jamais ter circulado com o seu 

veículo neste Estado; QUE diante das gravidades das informações 

anônimas trazidas ao seu conhecimento, a depoente levou imediatamente 

os fatos dos colegas, Dr. Márcio e Dr. Edmar (Delegados de Polícia), que, 

reunidos no gabinete do Dr. Edmar, chamaram o Policial DOUGLAS para 

ser indagado acerca dos fatos; QUE o policial DOUGLAS disse 

desconhecer se o veículo era “dublê” e apresentou o documento do 

mesmo, tendo sido verificado naquele momento que o veículo estava em 

nome da empresa “SUPEREQUIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 

LTDA”, suspostamente de propriedade de MARCELO; QUE o Policial 

DOUGLAS ainda alegou que havia adquirido o veículo de um Oficial de 

Justiça conhecido como “FALCÃO” e que teria tomado todas as 

precauções no momento da compra; QUE, todavia, tais alegações 

causaram estranheza a depoente, uma vez que DOUGLAS é Policial há 

aproximadamente 17 anos e, além disso, a depoente soube, por meio do 

Dr. Edmar, que DOUGLAS também já trabalhou como Despachante; QUE 

diante das suspeitas de que o carro em questão poderia, de fato, ser um 

veículo “dublê”, os Delegados de Polícia decidiram apreender o veículo, 

para ser submetido a exame pericial; (...) QUE esclarece finalmente, que 

soube, por meio do Dr. EDMAR, que o veículo já foi periciado na cidade de 

Cuiabá e que restaram demonstradas as adulterações de alguns números, 

tais como: chassi, vidro e motor”. (fls. 39/40)

Por sua vez, o Delegado de Polícia Edmar Faria Filho relatou que:

 “(...) no dia dos fatos foi procurado pela Dr. JALMARA e pelo Dr. Márcio, 

que informaram sobre suspeita de ser veículo Montana utilizado pelo 

investigador DOUGLAS, ser um “dublê”; QUE foi realizada a checagem em 

infoseg e entrou-se em contato com o verdadeiro proprietário do carro, no 

Estado de São Paulo, que afirmava estar com seu veículo; QUE diante 

dessa situação foi convocado o Investigador DOUGLAS para questioná-lo 

a respeito; QUE ele afirmou que havia adquirido aquele veículo de um 

Oficial de Justiça conhecido como “FALCÃO” e que o veículo era 

financiado em nome de uma pessoa jurídica; QUE o investigador afirmou 

ter convicção de que o carro não tinha problema algum, pois, inclusive 

estaria com o carnê de pagamento do financiamento, mas naquele 

momento não o apresentou; QUE o investigador DOUGLAS imediatamente 

entregou as chaves do veículo e colocou-o a disposição; QUE o depoente 

convocou o Investigador EDIVALDO RIBEIRO TOCANTIS, para acompanhar 

os trabalhos preliminares; QUE o veículo foi levado primeiramente em um 

Posto de Gasolina, onde não foi possível localizar a numeração do motor; 

QUE em seguida o veículo foi levado par ao pátio do Ciretran local, onde foi 

solicitado auxílio aos técnicos lá presente; QUE os técnicos afirmaram que 

o motor daquele veículo estava com numeração raspada e que a 

numeração do chassi estava estranha, com diferença grotesca nos 

formatos dos caracteres; QUE também foi percebido estranheza quando 

as numerações gravadas nos vidros; QUE diante disso foi confeccionado 

um laudo preliminar e foi determinado a apreensão do veículo; (...) QUE 

esclarece finalmente que ouviu dizer, por meio do próprio DOUGLAS, que 

antes de trabalhar na Polícia prestou serviços como Despachante”. (fls. 

41/42)

Inquirido na Delegacia de Polícia acerca dos fatos, o investigador de polícia 

Douglas de Souza Pessoa aduziu que:

“(...) em conversa mantida com a pessoa popularmente conhecida por 

“BUGÃO”, que trabalha como corretor de compras e vendas de veículo, o 

mesmo informou ao declarante que o Oficial de Justiça conhecido por 

“FALCÃO”, era possuidor de uma caminhonet/montana preta, e que o 

mesmo tinha a intenção de vende-la ou trocá-la por um outro veículo, 

argumentando, ainda, que o Oficial de Justiça iria precisar de um veículo 

fechado para viajar com alguns amigos de férias; QUE o declarante 

imediatamente demonstrou interesse primeiramente em verificar o veículo 

em questão, ao que “BOCÃO” prontamente telefonou para “FALCÃO”, na 

intenção de averiguar o local onde o mesmo poderia ser encontrado, tendo 

“BUGAO” informando que “FALCÃO” disse que estava chegando ao 

Fórum e que o declarante poderia ir até lá para verificar o veículo; QUE 

então o declarante e “BUGÃO” se dirigiram ao Fórum, sendo que 

chegando ao pátio daquela instituição puderam constatar que “FALCÃO” 

ainda não havia chegado. Sendo assim, o declarante e “BUGÃO” 

permaneceram ali aguardando “FALCÃO”, que chegou minutos depois, 

conduzindo o tal veículo e apresentado os respectivos documentos, 

sendo: o CRLV, CRV e um carnê, pois o referido veículo se tratava de 

produto financiado pelo Banco Real, em nome da empresa SUPEREQUIP 

IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA, com sede a Avenida Amazonas, 395, Loja 
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2, Centro, Campinas/SP e que inclusive já estava com algumas parcelas 

atrasadas; QUE pelo fato do veículo do declarante (Ford/Fiesta) também 

se encontrar com parcelas atrasadas de seu financiamento, foi que o 

declarante e “FALCÃO” iniciaram a negociação em torno da troca dos 

veículos, para posteriormente viabilizarem revisões dos contratos com as 

financeiras, até porque as parcelas constantes do carnê, ora apresentado 

pelo “FALCÃO”, eram de valores altos (R$ 3.265,50); QUE em seguida o 

“FALCÃO” pediu ao declarante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de 

volta, para firmar a troca dos veículos, ao que o declarante informou ao 

mesmo que não dispunha desse montante, argumentando ao “FALCÃO” 

que estava trocando um veículo de ano 2008, por um de ano 2007; (...) 

sendo que depois de concordado pelo “FALCÃO”, o declarante emitiu o 

cheque nº 624697, do Banco Sicredi, no valor acima acordado, pré-datado 

para 31/12/2008; (...) Ocorre que no dia 12/03/2009, o declarante se fazia 

presente a esta Delegacia de Polícia, quando fora abordado pelo Delegado 

de Polícia, EDMAR FARIA FILHO, o qual convidou o declarante para ir até o 

gabinete dele, sendo que lá chegando o declarante pode perceber que já 

se faziam presentes os Delegados de Polícia, MÁRCIO e JALMARA, os 

quais lhe afirmaram que o veículo Montana se tratava de “dublê”, e que 

inclusive já teriam mantido contato com o proprietário do veículo original, no 

Estado de São Paulo; (...) QUE verificando as checagens, junto ao sistema 

Infoseg, o declarante pode constatar que o carro fora furtado em 

20/03/2008; (...) QUE em virtude dos problemas ocorridos com o veículo, o 

declarante procurou o FALCÃO e este entrou em contato co os 

proprietários anteriores, sendo eles MÁRCIO e PAULO”. (fls. 43/45)

Instado a se manifestar, Márcio de Souza Moreira relatou à Autoridade 

Policial que:

“(...) veio adquirir o veículo da marca GM/Montana preto placa 

DXU-5870/Campinas-SP, através de PAULO EDEMAR DA SILVA, cujo 

veículo estava com as documentações e o carne do financiamento em 

nome de uma empresa, cujo nome não mais se recorda; QUE depois de 

permanecer de posse do veículo por cerca de 06 meses, o depoente 

resolvera vender para a pessoa do Oficial de Justiça “FALCÃO”, nas 

mesmas condições que tinha adquirido, ou seja, passando a ele toda a 

responsabilidade do financiamento. Ocorre que acerca de 02 meses atrás, 

o depoente fora procurado pelo referido Oficial de Justiça, o qual informou 

que teria vendido o carro para o IPC DOUGLAS, porém, ao ser averiguado 

foi constatado que o veículo se tratava de um “dublê” e que inclusive o 

chassi original estava com queixa de furto/roubo; (...) QUE nunca chegou 

a manter contato com a empresa autora do financiamento do veículo, 

consignando, ainda, que somente resolvera desfazer do veículo pelo fato 

das parcelas do financiamento serem um pouco elevado”. (fls. 77/78)

Na Delegacia de Polícia, o réu Paulo Edemar da Silva informou que:

“QUE na qualidade de comprador e vendedor de veículos, no final do mês 

de abril/2008, o depoente fora indicado por EDOMIR DE TAL, atualmente 

residindo no país boliviano, para que mantivesse contato com a pessoa de 

NIVALDO DE TAL, o qual reside no Estado de São Paulo, mas é possuidor 

de 02 (dois) depósitos de gás, juntamente com o sobrinho de nome 

DOÁLLIS, sendo uma empresa instalada na Rua 01 e a outra empresa 

instalada na Vila Nazaré, uma vez que o referido cidadão estava com 

vários veículos vindo do Estado de São Paulo para venda; QUE então 

nesta oportunidade o depoente procurou e passou a conhecer a pessoa 

de NIVALDO, que prontamente ofertou um veículo da marca GM/Montana 

ano 2007 cor preta, pela importância de quinze mil reais, porém o veículo 

era financiado em nome de uma empresa, em 12 parcelas; QUE 

negociação realizada, o depoente ofertou ao NIVALDO a quantia de onze 

mil reais, ao que foi prontamente aceito por NIVALDO. Diante disso, e 

atendendo solicitação de NIVALDO, o depoente repassou naquele ato a 

quantia de quatro mil reais, através de depósito bancário em uma conta 

indicada por NIVALDO, e o restante sete mil reais, o depoente se 

prontificou em repassar ao NIVALDO assim que o veículo fosse entregue, 

haja vista que, segundo relato do NIVALDO, o veículo em questão ainda 

Estava no Estado de São Paulo; QUE aproximadamente 15 dias depois, o 

depoente manteve novo contato com o NIVALDO, o qual informou que era 

para se dirigir para a cidade de Cuiabá com o sobrinho dele (DOÁLLIS), 

local onde ele iria entregar o veículo; QUE diante isso o depoente rumou 

para aquela cidade, de carona com DOÁLLIS, o qual fazia uso de um 

veículo da marca VW/Santana bordô placas de Várzea Grande/MT; QUE 

então chegando na cidade de Cuiabá, sendo que depois do depoente 

repassar ao NIVALDO a quantia de sete mil reais restante, NIVALDO 

entregou ao depoente o veículo GM/Montana, juntamente com CRLV, CRV, 

Manual do Veículo e um carnê, ao que o depoente pode realmente 

confirmar que as parcelas do financiamento estava em nome de uma 

empresa; QUE em seguida o depoente viajou com a esposa e filhos para a 

cidade de Sorriso, sendo que depois de permanecer de posse do referido 

veículo por aproximadamente 30 dias, o depoente já se fazia presente 

nesta cidade de Tangará da Serra, quando então resolvera vender o 

veículo para a pessoa de MARCIO DE TAL; (...) Ocorre que acerca de 10 a 

12 dias atrás, o depoente fora procurado pelo IPC DOUGLAS, o qual 

informou que o veículo tinha sido apreendido com suspeitas de 

adulteração na numeração do chassi e que em razão dessa suspeita o 

veículo teria que ser removido para a cidade de Cuiabá, a fim de ser 

submetido a perícia técnica; (...) QUE dias depois o depoente novamente 

foi procurado pelo IPC DOUGLAS, o qual, desta vez, informou ao depoente 

que o veículo tinha sido periciado e confirmado a adulteração, inclusive de 

que era produto de furto/roubo na cidade de Campinas/SP. Diante disso o 

depoente prontamente ressarciu o referido Policial Civil com a quantia de 

dez mil reais, que foi representado por um veículo da marca GM/CELTA 

prata ano de 2003; QUE, esclarece também, que não tinha conhecimento 

que o veículo era adulterado, ou mesmo que era produto de furto/roubo; 

QUE apesar de permanecer com o veículo por 30 dias, não chegou a 

manter nenhum contato com o representante da empresa (SUPEREQUIP 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA) que financiou o veículo, assim 

como também não chegou a pagar qualquer tipo de imposto ou parcela do 

financiamento; QUE apesar do carnê do financiamento também constar em 

nome da mesma empresa, não lhe chamou a atenção por considerar que 

NIVALDO demonstrava ser uma pessoa idônea, inclusive com empresa 

estabelecida nesta cidade de Tangará da Serra”. (fls. 62/64)

Inquirido judicialmente, o réu Paulo Edemar da Silva ratificou, integralmente, 

o depoimento prestado na Delegacia de Polícia, aduzindo que não tinha 

conhecimento que o veículo que ele comprou e depois revendeu era 

produto de crime, destacando que agiu de boa fé. Informou que sempre 

fez esses “rolinhos” de compra e venda de carro, mas, nunca teve 

problema (mídia de fls. 347).

Em Juízo, o Delegado de Polícia Edmar Faria Filho ratificou, integralmente, o 

depoimento prestado na Delegacia de Polícia, relatando que recebeu 

denúncia anônima de que o veículo utilizado pelo policial Douglas era 

“dublê”, razão porque realizou buscas no Sistema INFOSEG, por meio da 

placa do veículo, para verificar a licitude do carro, denotando-se que se 

tratava de um veículo roubado. Informou que entrou em contato telefônico 

com o proprietário do veículo que se encontrava gravado no sistema e que 

ele confirmou que seu veículo foi furtado/roubado, mas, que já o havia 

recuperado. Relatou que apreendeu o veículo que estava com o policial 

Douglas e realizou uma perícia preliminar para averiguar eventual 

adulteração no veículo, ressaltando que de plano foi detectada a 

adulteração no chassi e numeração do vidro do veículo, tratando-se de 

adulteração grosseira. Relatou, ainda, que determinou a realização de uma 

perícia técnica no veículo, salientando que foi confirmada as adulterações 

no carro (mídia de fls. 327).

 Inquirida judicialmente, a testemunha Wilson Marques Roque nada relatou 

acerca dos fatos (mídia de fls. 327).

O investigador de polícia Edivaldo Ribeiro Tocantis nada relatou sobre os 

fatos (mídia de fls. 347).

A testemunha Rogério Rodrigues Oliveira aduziu que já faz mais de dez 

anos que conhece o réu Paulo Edemar da Silva, tratando-se de uma 

pessoa honesta. Relatou que presenciou a compra e venda do veículo 

entre o réu e Nivaldo, inclusive, a tradição do negócio foi realizada na 

borracharia que pertence a Paulo. Informou que foi realizada consulta do 

veículo junto à rede mundial de computadores e no próprio DETRAN, 

destacando que não foi encontrada nenhuma irregularidade. Aduziu que o 

réu pagou pelo veículo o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais). Informou 

que não se lembra qual era o carro que o réu possuía. Depois, relatou que 

não se lembrava se o réu e o Nivaldo foram até o DETRAN, apenas ficou 

sabendo que eles foram até aquele órgão (mídia de fls. 347).

Inquirido judicialmente, o Delegado de Polícia Márcio Moreno Vera informou 

que naquela época foi recebida uma denúncia anônima de que o 

investigador de polícia Douglas havia adquirido um veículo “dublê” (mídia 

de fls. 368).

Na cronologia das declarações, é forçoso reconhecer que o réu não 

adotou as cautelas necessárias no momento da exposição do veículo à 

venda, ou seja, não averiguou perante o órgão competente, como era de 

sua obrigação, se o carro possuía alguma restrição judicial, medida, essa, 

adotada corriqueiramente por qualquer pessoa ao adquirir um veículo, 

sobretudo por pessoa que trabalha como corretor de compra e venda de 
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automóveis.

Ademais, não há nos autos prova da efetiva transação no importe de R$ 

11.000,00 (onze mil reais), conforme acenado pelo réu quando do seu 

interrogatório extrajudicial e judicial. O que consta nos autos é um saque 

efetuado da conta bancária do réu no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) e um comprovante de depósito no mesmo valor para uma conta 

distinta (fls. 70). Aliás, a conta apontada naquele comprovante de depósito 

não guarda nenhuma relação com a pessoa de Nivaldo, pessoa que, 

segundo o réu, o vendeu o carro.

Depois, denota-se dos depoimentos de todos os envolvidos na cena, 

inclusive do réu Paulo Edemar da Silva, que eles sabiam que o veículo 

Montana estava financiado em nome de uma empresa, da cidade de 

Campinas/SP, com parcelas atrasadas, cujos valores eram altíssimos, 

alcançando o importe de R$ 3.265,50 (três mil, duzentos e sessenta e 

cinco reais e cinquenta centavos) e, absurdamente, todos aduziram que o 

veículo era de procedência.

E mais. NENHUM dos envolvidos na compra e venda do veículo transferiu 

o carro para os seus respectivos nomes quando da aquisição do bem. 

Aliás, pelo que consta nos depoimentos, eles também não pagavam as 

supostas parcelas vencidas e vincendas. Inclusive, não consta nos autos 

nenhuma parcela paga do referido carnê que o réu admitiu possuir quando 

da compra do carro.

Os Delegados de Polícia quando inquiridos na fase policial (fls. 39/42) e 

judicial (mídias de fls. 327 e 368), afirmaram que o veículo era produto de 

furto/roubo, pois, já suspeitavam desde o princípio que se tratava de um 

carro “dublê”, à medida que, realizada uma perícia na CIRETRAN de 

Tangará da Serra/MT, suspeitou-se de adulteração na numeração do 

motor (fls. 21).

 Depois, por meio de laudo preliminar constatou adulteração por 

remarcação de caracteres, identificando-se, ainda, reativo químico 

metalógrafo no NIV original do carro (fls. 23), cujas informações do 

Sistema INFOSEG já davam conta de que o veículo em questão era produto 

de furto/roubo (fls. 24/29).

Em arremate, a perícia oficial concluiu aquilo que os Delegados de Polícia já 

acenavam, ou seja, que:

 “(...) o identificador de chassi do veículo examinado encontrava-se 

ADULTERADO por REMARCAÇÃO DE CARACTERES.

A numeração de serie de motor se encontrava lixada.

Os peritos identificaram os sequenciais identificadores originais de chassi 

(NIV) e motor do veículo, que eram, respectivamente: 

“9BGXH80G08C119998” e “N10031535”. (fls. 82/91)

Portanto, concluiu-se que o réu praticou o crime de receptação 

qualificada.

No ponto, como bem observado pelo Promotor de Justiça nas derradeiras 

alegações, denota-se que o réu é useiro e vezeiro na prática de crime 

deste jaez, eis que já respondeu processo crime pela prática do crime de 

receptação na Comarca de Alto Araguaia e foi agraciado com a 

concessão do benefício da suspensão condicional do processo (fls. 302 

verso).

Não é demais dizer que, para a configuração do crime de receptação 

qualificada, basta que o agente, no exercício de atividade comercial ou 

industrial, tenha adquirido, recebido, transportado, conduzido, ocultado, 

mantido em depósito, desmontado, montado, remontado, vendido, exposto 

à venda, ou de qualquer forma tenha utilizado, em proveito próprio ou 

alheio, coisa que devia saber ser produto de crime.

De mais a mais, não resta a menor dúvida de que o réu expôs à venda, em 

proveito próprio e alheio, no exercício de atividade comercial, coisa que 

devia saber ser produto de crime, cabendo destacar que o § 2º, do artigo 

180 do Código Penal, equipara a atividade comercial a “qualquer forma de 

comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência”.

No caso em questão, realmente houve a configuração do crime de 

receptação qualificada, uma vez que o réu admitiu na fase policial (fls. 

62/64) e judicial (mídia de fls. 347) que trabalhava com a compra e venda 

de veículos, em sua borracharia, e nessa atividade laborativa, expôs à 

venda o veículo GM/Montana Sport, cor preta, Placa DXU-5870, da cidade 

de Campinas/SP, Chassi 9BGXH80C07C185088, tendo conhecimento que 

referido bem possuía restrições para a transferência, visto que alienado 

fiduciariamente em nome da empresa “SUPEREQUIP INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MOVÉIS LTDA.”, situação, essa, que, por si só, indica, no 

mínimo, a presença do dolo eventual em sua conduta.

De toda sorte, não obstante o réu informe que não tinha conhecimento de 

que o veículo apreendido possuía irregularidade, o fato é que, ainda que 

tal afirmação fosse verdade, no caso em questão, é indiferente que ele 

soubesse que a coisa era produto de crime, pois, o tipo penal em análise 

se refere à situação em que o agente deveria conhecer a procedência 

ilícita do bem.

 Em outros palavras, ainda que não soubesse, deveria saber, em razão do 

exercício da atividade comercial que exerce de compra e venda de 

veículos.

Por todos, o desembargador deste Estado de Mato Grosso, Dr. Luiz 

Ferreira da Silva, ao decidir caso semelhante, deu uma verdadeira e 

brilhante aula sobre as nuances do instituto da receptação qualificada, por 

ocasião do julgamento da Apelação 33842/2016, julgada em 20.7.2016, 

razão porque trarei à tona trechos de suas palavras, das quais, inclusive, 

utilizarei como fundamento desta sentença. Vejamos:

“E tal afirmativa se impõe, porque o dolo da receptação qualificada (art. 

180, § 1º, do CP) é o dolo eventual, cumprindo averbar que não restam 

excluídas, por óbvio, as situações em que o agente agiu com dolo direto, 

tal como decidiu o Supremo Tribunal Federal no aresto abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

PENAL. ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. 

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. A REPERCUSSÃO GERAL 

NÃO DISPENSA O PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS DE 

ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS. ART. 323 DO RISTF C.C. ART.102, III, 

§ 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, 

LVII, DA CARTA FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVA. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A repercussão geral pressupõe 

recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e 

processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se 

o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja 

reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas 

no caso (art. 102, III,§ 3º, da CF). 2. A violação reflexa e oblíqua da 

Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de mal 

ferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso 

extraordinário. Precedentes: AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 

Segunda Turma, DJ 28.10.2011 e AI 595.651-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 

Primeira Turma, DJ 25.10.2011. 3. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: Para 

simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. É que o 

recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que 

demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, 

adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. In 

casu, o acórdão objeto do recurso extraordinário assentou: APELAÇÃO 

RECEPTAÇÃO QUALIFICADA ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL 

CONDENAÇÃO MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS INCABÍVEL 

A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PENA-BASE DO APELANTE 

QUE NÃO MERECE REPAROS,FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DIANTE 

DE SEUS MAUS ANTECEDENTES E SUA PERSONALIDADE DESVIRTUADA 

CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. 

Apelante condenado a 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 

em regime semi-aberto, e 40 dias-multa. Impossibilidade de absolvição, já 

que a prova do dolo passa pela análise de todos os dados relevantes do 

processo, principalmente por ser a receptação um crime cuja prática 

costuma ser especialmente dissimulada. Quanto à dosimetria da pena, não 

há qualquer reparo a ser feito na sentença, pois a fixação da pena-base 

acima do mínimo legal atende aos ditames legais, em razão da 

personalidade do apelante, que ostenta em sua FAC duas anotações. As 

anotações constantes da folha penal do réu, podem sim ser consideradas 

como maus antecedentes. Com a manutenção da pena aplicada ao 

apelante, padece o pleito defensivo de reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva retroativa, que vai regular-se, na hipótese, pela pena 

concretamente aplicada e, in casu, se operaria em 12 (doze) anos, 

consoante artigo 109, inciso III, do Código Penal. O artigo 180, § 1º, do 

Estatuto Repressivo é constitucional e pode ser aplicado através da 

utilização da interpretação extensiva, ampliando o significado da 

expressão deve saber (dolo eventual), englobando também a expressão 

sabe (dolo direto). O comerciante ou industrial que adquire, vende, expõe 

a venda mercadoria que sabe ou devia saber ser de origem ilícita 

responde pela figura qualificada. DESPROVIMENTO DO APELO. 6. Agravo 

regimental a que se NEGAPROVIMENTO. (STF – ARE 705620 AgR, 

Relator(a): Ministro Luiz Fux – Órgão julgador: Primeira Turma – Julgado 

em19/03/2013 –Publicado 11/04/2013). Destaquei.

Doutrinando sobre o tipo subjetivo do delito em apreciação (receptação 

qualificada–art.180,§1ºdo Código Penal),Luiz Regis Prado assevera que:
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 (...) O tipo subjetivo está representado pelo dolo, direto ou eventual. O 

dever saber, empregado na receptação qualificada, não expressa certeza 

sobre a realidade e, sim, um juízo de dúvida a respeito da origem criminosa 

da res. (PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal. 9ª ed. rev., 

atual. e ampli. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 698)

Continuando, o referido jurista, em sua obra denominada Curso de Direito 

Penal Brasileiro, ao definir dolo eventual, esclarece que:

(...) Dolo eventual (dolus eventualis): significa que o autor considera 

seriamente como possível a realização do tipo legal e se conforma com 

ela. O agente não quer diretamente a realização do tipo, mas aceita como 

possível ou provável – “assume o risco da produção do resultado” (art. 

18, I, in fine, CO). O agente conhece a probabilidade de que sua ação 

realize o tipo e ainda assim age. Valedizer: o agente consente ou se 

conforma, se resigna ou simplesmente assume a realização do tipo penal. 

(PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13ª ed. rev., atual. e 

ampli. São Paulo: Revistados Tribunais, 2014, p.302).

Nessa mesma linha intelectiva, é o entendimento e Celso Delmanto e 

outros, para quem:

(...) Tipo subjetivo: É o dolo eventual, a vontade livre e consciente de 

adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, 

desmontar, montar, remontar, vender,expor à venda, ou de qualquer forma 

utilizar, devendo saber tratar-se de produto de crime. E o elemento 

subjetivo do tipo, referido pelo especial fim de agir (“em proveito próprio ou 

alheio”). Como os casos de culpa devem ser expressos (CP, art. 18, II, 

parágrafo único) e o princípio da reserva legal (CR, art. 5º, XXXIX; CADH, 

art. 9º; PIDCP, art. 15, 1; CP, art. 1º) não pode ser desrespeitado, 

entendemos que a expressão “deve saber ser produto de crime” indica 

dolo eventual e não culpa. (...) (Código Penal Comentado, 8ª ed. rev. atual. 

e ampl. São Paulo: Saraiva, 2010, p.659). Destaquei.

Como se vê das lições doutrinárias acima transcritas, o elemento subjetivo 

do tipo de receptação qualificada é o dolo eventual, isso significando dizer 

que, não é necessário que o agente tenha efetivo conhecimento de que o 

objeto provém de ato criminoso, uma vez que o dever saber, descrito no § 

1º, do art. 180 do Estatuto Repressivo, expressa tão somente um juízo de 

dúvida a respeito da realidade, não se exigindo, assim, a certeza sobre a 

proveniência ilícita da coisa, porquanto se subentende que a pessoa, 

estando inserida no ramo comercial, conheça ou pelo menos suspeite 

quando uma coisa não tem origem legal, devendo adotar as cautelas 

necessárias, situação, essa, não verificada pelo recorrente.

(...)

Não se pode olvidar dado sua importância, que é pacífico o entendimento 

de que, no crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de 

outro delito, por si só, faz presumir a autoria, invertendo-se o ônus da 

prova, cabendo ao acusado demonstrar, livre de dúvida, que a adquiriu ou 

a detém legitimamente, situação, essa, que não verificada no vertente 

caderno processual.

Sobre o assunto em debate nesse tópico recursal, esta Corte de Justiça, 

nos acórdãos relatados pelo Desembargador Gilberto Giraldelli e 

Desembargador Paulo da Cunha, abaixo resumidos, firmou o seguinte 

posicionamento:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E RECEPTAÇÃO–ARTS. 

157, § 2.º, I E II C/C ART.70 CAPUT E ART. 180 CAPUT, TODOS DO 

CÓDIGO PENAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DELITO DE RECEPTAÇÃO 

DOLOSA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTO SUBJETIVO 

DO TIPO EVIDENCIADO – POSSE DA RES FURTIVA QUE INVERTE O ÔNUS 

DA PROVA – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PRETENDIDA 

COMPENSAÇÃO ENTRE AS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA 

E DA MENORIDADE RELATIVA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – 

DESCABIMENTO – PENAS-BASES FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL – 

IMPOSSIBILIDADE DE SUA REDUÇÃO AQÚEM DO MÍNIMO LEGAL 

(SÚMULA 231 DO STJ) – REINCIDÊNCIA NÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO 

A QUO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA 

EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – ADMISSIBILIDADE – CULPABILIDADE 

FLAGRANTEMENTE DESFAVORÁVEL – AGRESSÕES FÍSICAS – DOIS 

GRUPOS CRIMINOSOS RIVAIS NO LOCAL DOS FATOS – ARMA DE FOGO 

APONTADA PARA A CABEÇA DE UMA DAS VÍTIMAS – PRESENÇA DE 

CRIANÇAS – GRAVIDADE CONCRETA - AUMENTO DA FRAÇÃO DE ½ 

(METADE) PELAS MAJORANTES DO ROUBO – VEDAÇÃO IN CONCRETO – 

OBSERVÂNCIA À SÚMULA 443 DO STJ – PENAS REDIMENSIONADAS 

QUANTOS AOS AGENTES DOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – 

RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E RECURSO DO ÓRGÃO 

ACUSADOR PARCIALMENTE PROVIDO. Quando demonstradas a autoria e 

a materialidade do crime de receptação, fica afastada a hipótese de 

aplicação do princípio in dubio pro reo, haja vista que o elemento subjetivo 

do tipo é evidente, especialmente ante a apreensão da res furtiva na 

posse dos réus, fato que inverte o ônus da prova acerca da licitude dessa 

detenção. As penas-bases foram fixadas no mínimo legal. Assim, 

impossível a redução dessa pena aquém do mínimo abstratamente 

previsto, ante as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade 

relativa, por força da súmula 231 do STJ. Ademais, por não ter o juízo a 

quo reconhecido a agravante da reincidência, não há falar-se em 

compensação daquelas circunstâncias legais benéficas com esta 

prejudicial. À luz da gravidade concreta da conduta, a culpabilidade dos 

agentes que perpetraram os delitos de roubo deve ser-lhes considerada 

desfavorável, autorizando a exasperação da pena basilar. Conforme a 

Súmula 443 do STJ “o aumento na terceira fase de aplicação da pena no 

crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não 

sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de 

majorante. (TJMT,Ap. 44.733/2013, Relator: Desembargador Gilberto 

Giraldelli, Órgão julgador: Terceira Câmara Criminal, Julgamento: 

17/09/2014, Publicação: 25/09/2014). Destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E AUXÍLIO DE USO INDEVIDO DE 

DROGAS (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 33, § 2º, 

DA LEI Nº. 11.343/2006) – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO 

POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - 

PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO 

POSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE 

COMPROVADAS - INVERSÃO DO ÔNUS DEVER DA DEFESA PROVAR A 

POSSE LÍCITA DO BEM APREENDIDO - ALMEJA MAJORAÇÃO DA 

PENA-BASE DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, § 2º, DA LEI Nº 

11.343/2006 IMPOSSIBILIDADE - PENA JUSTA QUE NÃO SE AFASTA DA 

PROPORCIONALIDADE NEM DA RAZOABILIDADE - REMESSA DOS AUTOS 

AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL EM DECORRÊNCIA DA 

DESCLASSIFICAÇÃO DO ARTIGO 33 PARAO ARTIGO 28, DA LEI Nº. 

11.343/2006 - DESNECESSIDADE ALTERAÇÃO DOS ARATIGOS 60 E 61 

DA LEI Nº. 9.099/95 (LEI Nº. 11.313/2006) - COMPETÊNCIA DA VARA 

CRIMINAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA 

CONDENAR O ACUSADO NAS PENAS DO ARTIGO 180, CAPUT, DO 

CÓDIGO PENAL E AFASTAR A REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO 

ESPECIAL CRIMINAL. No crime de receptação, sendo apreendido em poder 

do agente o bem subtraído, ocorre a presunção de sua responsabilidade, 

operando-se a inversão do ônus probatório. Não obtendo êxito em 

comprovar a origem lícita do objeto, torna-se medida impositiva a 

condenação por infringência ao artigo 180, caput, do Código Penal. A pena 

privativa de liberdade imposta ao apelado, pela prática do crime descrito 

no artigo 33, § 2º, da Lei nº. 11.343/2006, se mostra necessária e 

suficiente para reprovar e prevenir os crimes da mesma natureza. 

Ademais, as valorações levadas a efeito pelo magistrado sentenciante se 

mostram adequadas, pois não se afastam da proporcionalidade nem da 

razoabilidade, bem como encontram respaldo em elementos concretos dos 

autos, razão pela qual não merece reparos a dosimetria da pena. Ainda 

que desclassificada a acusação de tráfico para uso próprio, crime 

considerado de menor potencial ofensivo, devem os autos permanecer na 

Vara Criminal, nos termos dos artigos 60 e 61, da Lei nº. 9.099/1995, cuja 

redação foi modificada pela Lei nº. 11.313/2006, possibilitando-se ao 

apelado exercer eventuais benefícios legais, tais como transação penal 

e/ou suspensão condicional do processo. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (TJMT – Ap. 26.727/2014 – Relator: Desembargador 

Paulo da Cunha – Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal–Julgamento: 

29/07/2014 –Publicação:01/08/2014). Destaquei.

Assim, diante da prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla 

defesa, não há como acolher o pleito absolutório do recorrente, pois as 

circunstâncias do caso, aliadas às provas testemunhais, demonstram, às 

escâncaras, que ele expôs à venda, no exercício de atividade comercial 

acima mencionado, veículos que sabia ser ou deveria saber serem de 

origem criminosa, conduta essa que se amoldou ao tipo descrito no 

art.180,§1ºda Lei Substantiva Penal”.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E 

DESOBEDIÊNCIA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO 

ABSOLUTÓRIO – 1. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA 

DOS AUTOMÓVEIS EXPOSTOS À VENDA – DESCABIMENTO – VERSÃO 

INVEROSSÍMIL APRESENTADA PELO RECORRENTE – COMPROVAÇÃO DO 

EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL INFORMAL – PRESENÇA DO DOLO 
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EVENTUAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRISÃO EM FLAGRANTE 

NA POSSE DE VEÍCULOS COM RESTRIÇÕES PARA TRANSFERÊNCIA – 

“GOLPE DO FINAN” – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO 

QUALIFICADA MANTIDA – 2. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE 

DESOBEDIÊNCIA PREVISTO NO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL – 

POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – 

HIPÓTESE DE AUTODEFESA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – ART. 386, III, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O elemento subjetivo do tipo de receptação qualificada é o dolo 

eventual, isso significando dizer que, não é necessário que o agente saiba 

efetivamente que o objeto tenha origem criminosa, uma vez que o dever 

saber, descrito no § 1º, do art. 180 do Estatuto Repressivo, expressa tão 

somente um juízo de dúvida a respeito da realidade, não se exigindo, 

assim, a certeza sobre a proveniência ilícita da coisa, porquanto se 

subentende que a pessoa, estando inserida no ramo comercial, conheça 

ou ao menos suspeite quando uma coisa não tem origem legal, devendo 

adotar as cautelas necessárias, situação, essa, não verificada no caso 

em comento.

No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, 

que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a posse 

injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão 

inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso.

 2. A desconsideração de ordem de parada ou prisão para, simplesmente, 

preservar-se a liberdade, por uma ação destituída do dolo específico de 

não obedecer ao comando recebido, não configura o delito de 

desobediência previsto no art. 330 do Código Penal, mas um exercício de 

autodefesa.

3. Apelo parcialmente provido.

(TJ-MT, Ap 33842/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 

26/07/2016)

Por todas essas razões, não há mais dúvida de que o réu Paulo Edemar 

da Silva praticou o crime previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal.

Ante ao exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 04/09 e o faço para CONDENAR o réu 

Paulo Edemar da Silva, já qualificado nos autos, nas penas do artigo 180, § 

1º, do Código Penal (receptação qualificada).

 Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a 

pena a ser aplicada ao réu para cada crime individualmente.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO

 CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA

A pena cominada para o delito previsto no artigo 180, § 1º, do Código 

Penal é de reclusão, de três (03) a oito (08) anos, e multa.

 A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do delito.

 Seus antecedentes são bons, conforme documento de fls. 302/302 

verso.

 Não há elementos nos autos para aferir conduta social.

 Da mesma forma, não há elementos nos autos para aferir sua 

personalidade.

 Os motivos são próprios do crime.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram graves.

 Não há como se aferir o comportamento da vítima, pois, esta não estava 

presente no momento da consumação do crime.

 Analisando, pois, ao conjunto das circunstâncias judiciais, entendo que 

para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização 

do implicado, a pena-base deve ser fixada acima mínimo legal. FIXO-A, 

portanto, em três (03) anos de reclusão e vinte e três (23) dias multa.

 Nesta segunda fase dosimétrica não há agravantes e nem atenuantes. 

Assim, MANTENHO a pena em três (03) anos de reclusão e vinte e três 

(23) dias multa.

Indo à terceira fase de fixação da pena, verifico não existir nenhuma 

causa de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual, encontro a 

pena privativa de liberdade DEFINITIVA DE TRÊS (03) ANOS DE 

RECLUSÃO E VINTE E TRÊS (23) DIAS-MULTA, sendo que FIXO o valor do 

dia-multa em 1/20 do salário mínimo vigente à data do fato (12/03/2009), 

que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos 

artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal, haja vista a situação econômica 

do réu, nos termos do artigo 43, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, pela 

inexistência de outras circunstâncias que possam modificá-la.

 A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL ABERTO, consoante a 

alínea “c” do § 2º do art. 33 do CP.

Por fim, verifica-se que o réu não é reincidente e a pena aplicada não 

excede a quatro anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou 

grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e 

as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão 

porque, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, 

ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta ao réu 

por duas (02) penas restritivas de direito, consistentes em prestação 

pecuniária no importe de três (03) salários mínimos e prestação de 

serviços à comunidade durante o período da pena imposta.

 A entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços deverá ser 

determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as 

aptidões do reeducando. Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de 

direito imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na 

hipótese do § 4º do art. 44 do Código Penal.

O réu poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.

Ademais, DECRETO A PERDA do veículo apreendido em favor da União, 

nos moldes do artigo 91, inciso II, do Código Penal.

INCINERE-SE os documentos do veículo constantes às fls. 19 e 66.

No mais, DESMEMBRE-SE o presente feito com relação aos réus Márcio de 

Souza Moreira, Maurildes Silva Carvalho e Douglas de Souza Pessoa, que 

foram beneficiados com a suspensão condicional do processo, devendo, 

no feito a ser desmembrado, continuar a fiscalização das condições 

impostas pelo prazo de suspensão.

Em tempo, EXTRAIAM-SE cópias desta sentença e das mídias dos autos 

para aqueles autos do réu Nivaldo Campos de Oliveira.

Custas pelo acusado.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do réu.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra, 15 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 139211 Nr: 9674-68.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON CANDIDO DA SILVA JUNIOR, RAPHEL 

FRANCISCO WINCK DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 Autos nº: 9674-68.2011.811.0055.

 Código Apolo nº: 139211.

Vistos em correição.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Marcelle Rodrigues da Costa 

e Faria, ofereceu denúncia em 30 de novembro de 2011 contra Nelson 

Cândido da Silva Junior e Raphel Francisco Winck da Silva, qualificado nos 

autos, atribuindo-lhes a prática do delito capitulado no artigo 155, § 4º, 

inciso IV, do Código Penal.

 Narra a exordial acusatória que, no dia 20 de outubro de 2011, 

aproximadamente às 16h30min, na Rua 11, nº 121-N, Jardim do Lago, 

nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Nelson 

Cândido da Silva Júnior e Raphel Francisco Winck da Silva, agindo em 
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coautoria, com unidade de desígnios, subtraíram para si, coisa alheia 

móvel, consistente em um (01) notebook, no valor de R$ 350,00 (trezentos 

e cinquenta reais), de propriedade da vítima Priscila da Silva Soares.

O acusado Nelson Cândido da Silva Júnior foi preso em flagrante delito no 

dia 21 de outubro de 2011, sendo que, no dia 25 de outubro de 2011, após 

ser homologada, a prisão em flagrante foi convertida em custódia 

preventiva (fls. 54).

A peça inicial acusatória foi recebida em 26 de dezembro de 2011, na 

forma colocada em Juízo, às fls. 61.

O réu Nelson Cândido da Silva Júnior foi pessoalmente citado, conforme 

se constata às fls. 66 dos autos. Por outro lado, o réu Raphel Francisco 

Winck da Silva não foi citado.

Por intermédio da Defensoria Pública, o réu Nelson Cândido da Silva Júnior, 

apresentou a competente resposta (fls. 67/68).

Às fls. 69/70 dos autos, o Magistrado antecessor determinou a citação do 

réu Raphel pela via editalícia, bem como, designou oralidade instrutória.

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima Priscila da 

Silva Soares (fls. 86), a testemunha Cristiane de Luque Franco, além do 

interrogatório do réu Nelson Cândido da Silva Júnior (fls. 88/89), 

consoante mídia de fls. 90.

 Ademais, na mesma oportunidade, o Magistrado antecessor aplicou os 

efeitos do artigo 366 do CPP, bem como suspendeu o processo e o curso 

do prazo prescricional com relação ao réu Raphel Francisco (fls. 85).

Após a apresentação de alegações finais orais, às fls. 91/93, foi prolatada 

sentença condenatória em face do réu Nelson Cândido, condenando-o a 

pena privativa de liberdade de três (03) anos e seis (06) meses de 

reclusão e ao pagamento e setenta e cinco (75) dias-multa.

Intimado do decisum, o réu Nelson manifestou o desejo de recorrer (fls. 

96), razão pela qual, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação às 

fls. 97 e as razões às fls. 100/107.

Após a apresentação das contrarrazões pelo Parquet (fls. 108/115), os 

autos subiram ao Juízo ad quem, onde foi prolatado acórdão reformando a 

sentença deste Juízo singular, com relação à sanção imposta ao réu 

Nelson Cândido (fls. 140/145).

Às fls. 159/160, o Magistrado antecessor decretou a custódia preventiva 

do réu Raphel Francisco Winck da Silva.

Desse modo, o mandado de prisão expedido em face do réu foi 

devidamente cumprido no dia 05 de maio de 2014 (fls. 164/165).

Às fls. 166/173, por intermédio de advogado constituído, postulou pela 

concessão de liberdade provisória, acostando diversos documentos (fls. 

174/198).

Instado a se manifestar, o Ministério Público se manifestou favoravelmente 

ao pleito (fls. 199/199 verso), motivo pelo qual, o Magistrado antecessor 

revogou a custódia preventiva do acusado Raphel, bem como, ordenou a 

citação pessoal do mesmo (fls. 200/200 verso).

Após a soltura do réu, a defesa técnica suscitou preliminar de nulidade 

dos atos processuais praticados sem a presença do réu (fls. 205/208), 

sendo que, ao se manifestar, o Parquet se manifestou pelo inacolhimento 

de tal preliminar (fls. 216/218).

O Magistrado antecessor, ao analisar o pleito, indeferiu a preliminar 

apresentada pela defesa, bem como, designou oralidade instrutória (fls. 

243/243 verso).

Na solenidade, a vítima Priscila da Silva Soares (fls. 257), as testemunhas 

Edivaldo Ribeiro Tocantis (fls. 258) e Cristiane de Luque Franco (fls. 259), 

foram devidamente auscultadas, bem como, foi procedido o interrogatório 

do réu Raphel Francisco Winck da Silva (fls. 260), consoante mídia de fls. 

261.

Por intermédio de carta precatória, Nelson Cândido da Silva Júnior prestou 

declarações (fls. 267/269).

O Ministério Público apresentou as derradeiras alegações às fls. 270/271 

verso, pugnando pela condenação do acusado, nos termos da exordial 

acusatória.

Por outro lado, a Defesa Técnica, às fls. 276/282, requereu a absolvição 

do acusado, em razão da inexistência da prática do fato criminoso, mesmo 

meramente como partícipe do auxílio material, seja pela insuficiência 

probatória ou por ausente o requisito da culpabilidade como determinante 

para a aplicação da pena. Outrossim, de forma subsidiária, em caso de 

condenação, postulou pela aplicação da pena no mínimo legal e que seja 

reconhecido o benefício previsto no artigo 29, § 1º, do CP.

 Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Inicialmente, impende consignar que o presente decisum será prolatado 

com relação ao réu Raphel Francisco Winck da Silva, haja vista que 

durante a regular tramitação dos autos, no que atina ao réu Nelson 

Cândido da Silva Júnior, às fls. 91/93, já foi proferida sentença 

condenatória.

Pois bem.

A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do boletim de ocorrência policial (fls. 09), termo de depoimento dos 

policiais civis (fls. 10/11 verso), termo de declarações da vítima (fls. 12/12 

verso), declarações proferidas pelos réus (fls.13/13 verso e fls. 24/26), 

boletim de ocorrência (fls. 16), bem como, auto de avaliação indireta (fls. 

42).

Da mesma forma, a AUTORIA do delito restou consubstanciada nos autos 

através dos elementos probatórios robustos produzidos durante a 

persecutio criminis. Vejamos:

A vítima Priscila da Silva Soares, ao ser ouvida na fase inquisitorial sobre 

o fato delituoso, esclareceu:

“QUE trabalha no Instituto Tayano de Educação, como secretária; Que 

ontem (20/10/11) no final da tarde, ao sair de um sala para ir para sua 

mesa de trabalho, deparou uma pessoa pegando um not book e puxava, 

pois o aparelho estava interligado na internet, impressora e força de 

energia; Que a declarante começou gritar por socorro dizendo: ‘OI 

LADRÃO, OI LADRÃO’, quando os outros funcionários apareceram o 

suspeito já havia conseguido pegar o not book e montar numa motocicleta 

que estava lhe esperando e fugindo para lugar incerto; Que hoje neste 

Cisc, a declarante reconheceu a pessoa de NELSON CANDIDO DA SILVA 

JUNIOR, vulgo ‘Nelsinho’, como sendo a mesma pessoa que furtou o not 

book na data de ontem na empresa que trabalha; Que o suspeito Nelson 

durante o furto, não lhe fez ameaças e lhe apontou arma; Que em relação 

ao segundo elemento, a declarante não sabe quem é, nem consegue 

reconhecer, pois o mesmo ficou o tempo todo durante furto pelo lado de 

fora, esperando pelo suspeito Nelson (...)” (fls. 12/12 verso)

Na mesma senda, em Juízo, a vítima reiterou as declarações proferidas em 

sede policial, aduzindo que na data do fato estava em seu local de 

trabalho, onde exercia o ofício de secretária, todavia, determinado 

momento, teve que se retirar da recepção, instante em que ao retornar, 

visualizou o réu Nelson subtraindo o notebook.

Dessa forma, afirmou que ficou nervosa e começou a gritar, instante em 

que o réu, portando a res furtiva, empreendeu fuga em uma motocicleta 

juntamente com outra pessoa que, a todo o momento, lhe aguardou do lado 

externo.

A testemunha Edivaldo Ribeiro Tocantins, investigador de polícia, ao ser 

inquirido pela Autoridade Policial, afirmou:

“(...) QUE na data de hoje recebeu notícia pelo BO/PM, que havia ocorrido 

um furto qualificado no Instituto Tayano de Educação na data de ontem a 

tarde, quando um elemento pegou um not book; Que iniciamos a 

investigação e chegamos a pessoa de Nelson Candido da Silva Junior, 

conhecido por ‘Nelsinho’, o qual foi conduzido até este Cisc, para proceder 

reconhecimento pessoal, de onde tentou empreender fuga, sendo foi 

recapturado uns 500 (quinhentos) metros distante deste Cisc; QUE a 

vítima Priscila da Silva Soares, secretaria do Instituto Tayano de Educação, 

reconheceu a pessoa de Nelson Cândido da Silva Junior, como sendo a 

pessoa que furtou de sua mesa o aparelho de not book na data de ontem 

a tarde; Que diante do reconhecimento, o depoente deu VOZ DE PRISÃO 

em flagrante ao suspeito NELSON CANDIDO DA SILVA JUNIOR pelo crime 

de FURTO QUALIFICADO; Que, sendo depois, o próprio suspeito 

confessou ao depoente ter sido ele o autor do furto do not book em 

companhia de Rafael, vulgo ‘Sagui’, tendo depois vendido o aparelho para 

um caminhoneiro nas imediações do Posto Ferrarini (...)” (fls. 10/10 verso)

Na oralidade instrutória, a testemunha supracitada foi novamente 

auscultada, instante em que se recordou acerca a prática delitiva 

correspondente ao furto qualificado, onde o réu Nelson adentrou no 

Instituto Tayano de Educação e subtraiu um notebook.

Afirmou que após a prática delitiva, a Polícia Civil deu início às 

investigações, chegando-se ao réu Nelson, instante em que, ao levá-lo 

para a unidade policial, a vítima o reconheceu como o autor do delito.

Ademais, a testemunha esclareceu que o mencionado réu afirmou que 

teve auxílio de outra pessoa, que ficou lhe aguardando no lado externo 
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para empreenderem fuga com a res furtiva, utilizando-se de uma 

motocicleta.

 Na mesma senda, a testemunha Cristiane de Luque Franco, investigadora 

de polícia, ao ser auscultada em Juízo sobre o fato ilícito narrado na 

exordial, esclareceu que após a prática delitiva, a Polícia Civil suspeitava 

do réu Nelson como o autor do delito, sendo que, após ser apresentado a 

vítima, esta, de plano, o reconheceu como o autor do delito de furto.

Afirmou, ainda, que após empreender diligências investigativas, 

chegou-se ao réu Raphel Francisco, haja vista que a motocicleta utilizada 

para a prática do ilícito pertencia ao mesmo.

O réu Nelson Cândido da Silva Junior, já sentenciado no presente feito, foi 

novamente ouvido sobre os fatos imputados ao acusado Raphel, instante 

em que informou que na data do fato, pediu ao mesmo para que o levasse 

na Unidade Mista de Saúde, haja vista que se encontrava com o braço 

fraturado.

Ao retornarem, quando estavam transitando próximo ao local do fato, 

percebeu o notebook em cima de uma mesa localizada próxima a rua, 

instante em que pediu para o réu Raphel parar a moto.

Ato contínuo, aduziu que adentrou no estabelecimento e subtraiu a 

mencionada res furtiva, momento em que empreendeu fuga junto com o 

réu Raphel na motocicleta de sua propriedade.

Por fim, afirmou que Raphel não tinha conhecimento de que iria praticar o 

delito.

No mesmo sentido, ao ser interrogado pela Autoridade Policial, o acusado 

Raphel Francisco Winck da Silva negou a prática delitiva:

“(...) QUE ontem a tarde esteve na casa do Nelsinho, que este pediu ao 

interrogando que levasse ele até a Unidade Mista de Saúde, pois estava 

com o braço doendo; Que o Nelsinho está com o braço direito quebrado; 

Que o interrogando pilotando a sua motocicleta foi em direção a Unidade 

Mista de Saúde, no trajeto, o Nelsinho pediu para o interrogando parar sua 

motocicleta, que o mesmo desceu e entrou Instituto Tayano, saiu minutos 

depois com um not book debaixo dos braços e uma moça apareceu na 

porta gritando; Que o interrogando apavorado saiu em alta velocidade em 

direção ao centro da cidade, nas proximidades do Hiper Modelo do 

Shopping, o interrogando parou a sua motocicleta, o Nelsinho desceu com 

o not book e o capacete, depois disso não viu mais o Nelsinho; Que o 

interrogando foi para sua casa; Que o interrogando não chegou a levar o 

Nelsinho na Unidade Mista de Saúde; Que o interrogando não sabe dizer 

para quem o Nelsinho vendeu o not book furtado e nem por quanto vendeu 

(...)” (fls. 24/25)

Na oralidade instrutória, o acusado foi novamente interrogado, instante em 

que apresentou declarações que não se encontram em harmonia com as 

informações despendidas em sede inquisitorial e com as demais provas 

produzidas.

Outrossim, na audiência de instrução e julgamento, o réu afirmou que 

efetivamente estava com o acusado Nelson na data do fato, haja vista que 

o levou na Unidade Mista de Saúde, tendo em vista que estava com o 

braço fraturado.

Todavia, ao retornar, próximo ao local do fato, o acusado Nelson pediu 

para o réu parar a motocicleta, instante em que Nelson pulou do veículo e 

adentrou no estabelecimento comercial, sendo que, após alguns minutos, 

retornou, subiu na motocicleta e, em razão de que uma mulher gritava 

chamando Nelson de ladrão, assustado, empreendeu fuga.

Afirmou que após parar a motocicleta diversas quadras após o local do 

fato, esclareceu que viu Nelson portando o objeto subtraído. Igualmente, 

aduziu que não tinha conhecimento da prática delitiva, pois, somente deu 

uma carona para o réu Nelson.

Entretanto, analisando as declarações proferidas pelo réu em Juízo, 

percebo que estão em descompasso com os demais elementos 

probatórios produzidos durante a persecutio criminis. Vejamos.

Os investigadores de polícia apresentaram versões contundentes no 

sentido de que o réu Raphel teve participação efetiva na prática delitiva, 

visto que, enquanto o acusado Nelson praticava o furto no 

estabelecimento comercial, o acusado ficou no lado externo aguardando-o 

para empreenderem fuga.

Ademais, a vítima Priscila aduziu, com veemência, que enquanto um dos 

réus adentrou em seu local de trabalho, o outro ficou aguardando a todo o 

momento no lado externo, instante em que, após subtrair o notebook, 

ambos empreenderam fuga do local do fato.

Impende consignar que o réu Raphel, em suas declarações em Juízo, 

afirmou que somente empreendeu fuga, porque ficou assustado com a 

reação da vítima ao chamar o acusado Nelson de ladrão.

Ora, depreende-se dos autos que o acusado somente cessou a fuga 

quando estava distante no local do fato, demonstrando que tinha pleno 

conhecimento da atividade ilícita praticada.

Ademais, entendo que se não soubesse da prática delitiva, não iria dar 

carona ao réu Nelson, bem como, auxílio imprescindível ao mesmo, após 

visualizar a vítima o chamando de “ladrão”, muito pelo contrário, no caso in 

concreto, o réu, argumentando estar “apavorado”, empreendeu fuga em 

sua motocicleta com o comparsa, somente parando o veículo quadras 

distantes do local do fato.

Na mesma senda, em sede policial, afirmou que viu quando o réu Nelson 

saiu do estabelecimento comercial portando a res furtiva, todavia, em 

Juízo, afirmou de forma categórica que somente viu o objeto do furto 

quando parou a motocicleta.

Desse modo, diante das contradições apontadas nas declarações do réu 

Raphel, vislumbro que não traduzem a veracidade dos fatos, tampouco, se 

encontram em harmonia com os demais elementos probatórios contidos 

nos autos.

No ponto, as declarações das testemunhas foram firmes e harmônicas, de 

sorte que não há motivos para duvidar de sua veracidade, bem como, as 

informações despendidas pela vítima, foram contundentes em afirmar que 

o réu Nelson contou com o auxílio do acusado Raphel para a prática do 

delito.

No caso em questão, entendo que as informações despendidas pelo 

acusado de que não tinha conhecimento do furto qualificado que ia ser 

praticado pelo réu Nelson, não possui respaldo nos autos, devendo, 

portanto, serem rechaçadas.

Ademais, no que atina à tese defensiva correspondente à aplicação do 

artigo 29, § 1º, do CP, vislumbro que não merece prosperar, haja vista que 

os efeitos do mencionado dispositivo são voltados à participação de 

menor importância, todavia, no presente caso, constato que o ato de 

auxiliar o réu Nelson no ato de empreender fuga, foi de extrema 

importância para a obtenção da res furtiva em sua totalidade.

Outrossim, analisando a prática delitiva narrada na exordial acusatória, 

vislumbro que a participação despendida pelo réu não foi de menor 

importância, devendo, portanto, não incidir em sede de dosimetria da pena, 

haja vista que tal participação foi fundamental na consumação do delito.

Neste sentido, impende consignar os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE 

AGENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR 

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO 

SEGURO E HARMÔNICO CAPAZ DE COMPROVAR A MATERIALIDADE 

DELITIVA E O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NO CRIME – CONFISSÃO 

DO ACUSADO QUE CORROBORA A CERTEZA DE SUA PARTICIPAÇÃO 

NO EVENTO DELITUOSO, RATIFICADA POR DEPOIMENTOS 

TESTEMUNHAIS – PRETENSO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE 

MENOR IMPORTÂNCIA (CP, ART. 29, § 1º) – INVIABILIDADE – ACUSADO 

QUE, NA CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO, FACILITOU O ÊXITO DO DELITO, 

REVELANDO INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS ACERCA DO 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL A SER FURTADO – RELEVÂNCIA 

CAUSAL DA CONDUTA CARACTERIZADA – APELO DESPROVIDO. Não 

merece prosperar o pedido de absolvição quando o conjunto probatório 

colhido durante a instrução processual atesta o efetivo envolvimento do 

acusado no crime, máxime se ponderada a sua confissão, que, aliada aos 

depoimentos testemunhais, corroboram a certeza de sua participação no 

evento delituoso. Não há falar em participação de menor importância se 

constatada a relevância causal da contribuição do acusado para o êxito 

da empreitada delitiva, facilitando a sua consumação, revelando 

informações privilegiadas sobre o estabelecimento comercial a ser 

furtado, sem as quais a infração penal não teria ocorrido quando e como 

ocorreu. (TJMT, Ap 96596/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

30/10/2017)” (Grifou-se e sublinhou-se).

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E 

MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO 

DEFENSIVA - 1. RECONHECIMENTO DA BAGATELA - IMPOSSIBILIDADE - 

VALOR DIMINUTO, CONTUDO, ELEVADA REPROVABILIDADE DAS 

CONDUTAS - 2. RECONHECIMENTO DA FIGURA DE FURTO PRIVILEGIADO 

- POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 511/STJ - RÉUS PRIMÁRIOS E 

RES FURTIVAE AVALIADA EM MENOS DE UM SALÁRIO MÍNIMO - 3. 

RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - 

DESCABIMENTO - COAUTORIA DELITIVAS, DIVISÃO DE TAREFAS PARA 

GARANTIR O ÊXITO DO CRIME - 4. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 
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DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA SUSCITADA 

PELA PGJ - PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ALCANÇADO - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUE SE IMPÕE - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A despeito do valor diminuto dos bens 

subtraídos, a reprovabilidade das condutas dos agentes, 

consubstanciadas no modus operandi, impede a aplicação do princípio 

bagatelar. 2. Viável o reconhecimento e aplicação da figura do furto 

privilegiado, por ser o valor da res furtivae de valor inferior ao salário 

mínimo vigente à época dos fatos, ser o agente primário e a qualificadora 

que equipa o crime ser de ordem objetiva, nos termos da Súmula nº. 511 

do STJ. 3. Incabível o reconhecimento da participação de menor 

importância, se nítida a participação do agente como coautor do crime e 

não mero partícipe. In casu, coube ao acusado a função de olheiro, 

colaborando decisivamente para o êxito da empreitada criminosa. 4. Não 

há falar em prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade 

retroativa, quando o curso temporal não perfaz o limite mínimo exigido em 

lei para a caracterização da referida prescrição. 5. Apelos defensivo 

parcialmente provido. (TJMT, Ap 175291/2016, DES. JUVENAL PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/07/2017, 

Publicado no DJE 12/07/2017)” (Grifou-se e sublinhou-se)

Destarte, vislumbro a importância da participação do réu Raphel para a 

prática delitiva narrada na peça acusatória, notadamente no que tange ao 

fato de prestar auxílio efetivo para a fuga, tendo em vista que, enquanto o 

réu Nelson furtava a res furtiva, o acusado aguardava-o no lado externo, 

com a finalidade de empreenderem fuga em sua motocicleta.

Portanto, entendo que a tese defensiva apresentada pela defesa, 

encontra-se em descompasso com as reiteradas jurisprudências 

prolatadas pelos Tribunais Pátrios, notadamente com relação aos decisum 

proferidos por este Sodalício Mato-Grossense, conforme exposto alhures.

Na mesma toada, no que atina à qualificadora capitulada no artigo 155, § 

4º, inciso IV do CP, constato que restou comprovada nos autos de forma 

robusta, por intermédio de elementos probatórios cristalinos, que 

evidenciam a participação efetiva dos réus Nelson e Raphel para a prática 

do delito de furto.

Corroborando, a vítima Priscila declinou informações contundentes no 

sentido de esclarecer o modus operandi dos acusados, qual seja, o réu 

Nelson adentrou no estabelecimento comercial e subtraiu a res furtiva, 

enquanto o acusado Raphel aguardava no lado externo em sua 

motocicleta para empreenderem fuga após o intento delituoso.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – 

INCONFORMISMO DA DEFESA – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – 

DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIAS INCONTESTES – 

COLIMADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DESCRITAS NO 

ART. 155, § 4º, INCISOS I E IV, DO ESTATUTO PENAL – PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – PLEXO PROBATÓRIO A INDICAR O CONCURSO DE 

AGENTES – AUSÊNCIA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – 

ARROMBAMENTO DE “RES FURTIVA”, EMPÓS A CONSUMAÇÃO DO 

DELITO, QUE NÃO SE PRESTA A ATRAIR A INTELIGÊNCIA DO INCISO I DO 

§ 4º DO ART. 155 DO ESTATUTO REPRESSOR – INSTÂNCIA POR 

REDIMENSIONAMENTO DAS SANÇÕES BASILARES – POSSIBILIDADE – 

INDEVIDO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO 

CRIME – ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO – APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO – DE OFÍCIO – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA 

CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA QUANTO A UM DOS 

RÉUS. 1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando o 

contexto probatório formado pelas firmes declarações da vítima e das 

demais testemunhas deixar estreme de dúvidas que os acusados 

praticaram o delito em apreço. 2. Descabe excogitar de decote da 

qualificadora dizente com concurso de agentes quando o plexo probante, 

notadamente a confissão policial do réu e as demais testemunhas 

desnudarem – aos cântaros! – o concurso dos acusados. 3. É defeso 

conceber o arrombamento à posteriori do cofre – res furtiva, frise-se! – 

como rompimento de obstáculo a qualificar o crime de furto, empós 

consumado o delito [Teoria da Amotio (Apprehensio)]. 4. Oportuna a 

readequação das sanções basilares quando indevidamente fixada pelo 

juízo a quo a partir dos parâmetros do art. 59 do Código Penal. (TJMT, Ap 

97792/2016, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 25/10/2016)” 

(Grifou-se e negritou-se).

Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de 

que o réu Raphel cometeu o crime descrito no artigo 155, § 4º, inciso IV, 

do Código Penal.

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A 

DENÚNCIA de fls. 05/07, e o faço para CONDENAR como por condenado 

tenho o réu Raphel Francisco Winck da Silva, já qualificado nos autos, nas 

sanções do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE FURTO QUALIFICADO

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do 

Código Penal é de reclusão, de dois (02) anos a oito (08) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, eis que não possui nenhuma sentença 

penal condenatória (fls. 284/285).

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente 

desfavoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE em dois (02) anos de 

reclusão.

 Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias 

atenuantes ou agravantes da pena imposta.

 Na terceira fase da fixação da pena, não há nem causas de aumentos e 

nem diminuição da pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em dois (02) anos de reclusão.

 Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica da condenada, 

ARBITRO em dez (10) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo 

(1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (20/10/2011), que 

deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 

49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL ABERTO, consoante a 

alínea “c” do § 2º do art. 33 do CP.

Por fim, verifica-se que o acusado não é reincidente e a pena aplicada não 

excede a quatro anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou 

grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e 

as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão 

por que, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, 

ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta ao 

acusado, por DUAS penas RESTRITIVAS DE DIREITO, consistente em 

prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta, 

bem como, pena pecuniária, a ser imposta pelo Juízo da Execução.

No mesmo sentido, a entidade a ser beneficiada com a prestação de 

serviços também deverá ser determinada pelo Juízo da Execução, de 

acordo com a necessidade e as aptidões do reeducando. Consigno, por 

oportuno, que a pena restritiva de direito imposta poderá ser convertida 

em pena privativa de liberdade na hipótese prevista no § 4º do art. 44 do 

Código Penal.

 O acusado poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.

 Custas pelo acusado.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do réu.
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Se transitada em julgada para o Ministério Público, sem aumento da pena 

ora imposta, haverá que ser reconhecida a prescrição retroativa, em 

virtude da pena concreta imposta na presente sentença.t

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 15 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 154890 Nr: 3500-72.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE, JVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIZAEL DE SOUZA - 

OAB:16842/MT, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Autos nº: 3500-72.2013.811.0055.

 Código Apolo nº: 154890.

Vistos em correição.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dr. Deosdete Cruz Júnior, 

ofereceu denúncia em 05 de julho de 2013 contra Jeferson da Silva 

Cardoso, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática dos crimes 

previstos nos artigos 217-A, caput, do Código Penal e 244-B do ECA.

 Narra a denúncia que:

“(...)

Fato 01

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que entre setembro de 2012 

e abril de 2013, em data que não se pode precisar, na residência 

localizada ao lado do endereço da vítima citado às fls. 05, nesta cidade e 

comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado JEFERSON DA SILVA 

CARDOSO, teve conjunção carnal com menor de 14 (catorze) anos, qual 

seja, com a vítima JULIANA VIEIRA BORNHOLDT, por cinco vezes, com 

quem manteve relacionamento de namoro.

Fato 02

Nas mesmas condições de tempo e lugar do fato 01, o denunciado 

JEFERSON DA SILVA CARDOSO facilitou a corrupção de menor de 18 

(dezoito) anos, qual seja da vítima JULIANA VIEIRA BORNHOLDT, com ela 

praticando a infração penal descrita anteriormente”. (fls. 05/07)

A peça inicial acusatória foi recebida em 10 de julho de 2013, na forma 

colocada em Juízo, às fls. 44/45.

Citado às fls. 56, o réu, por meio de advogado constituído, apresentou 

defesa prévia às fls. 59/60.

O MPE requereu a decretação da prisão preventiva do réu, pois, ele não 

foi encontrado para ser intimado a comparecer na audiência de instrução 

(fls. 80/80 verso).

Às fls. 81, postergou-se a análise do pleito de prisão do réu.

Por meio de carta precatória, inquiriu-se a mãe da vítima Lucijane Vieira 

Custódio Bornholdt (mídia de fls. 93).

Às fls. 94, decretou-se a revelia do réu.

Designada audiência de instrução e julgamento, a mesma se realizou às 

fls. 134, com as oitivas da vítima Juliana Vieira Bornholdt e das 

testemunhas Vanilda de Souza Batista, Alex Fernandes da Silva, Everton 

José Balastrelli, além do interrogatório do réu Jeferson da Silva Cardoso, 

conforme mídia de fls. 140.

Após, o Ministério Público apresentou, às fls. 141/147 verso suas 

alegações finais, pugnando pela condenação do réu pela prática do crime 

previsto no artigo 217-A do CP, e pela absolvição da prática delitiva do 

artigo 244-B do ECA.

Por derradeiro, o réu apresentou suas alegações finais em forma de 

memoriais às fls. 148/154, pugnando pela absolvição do acusado, em 

razão da ocorrência de excludente de ilicitude do artigo 1.520 do Código 

Civil, ou, que seja reconhecida a figura do erro de tipo.

Às fls. 155, converteu-se o julgamento em diligência, para fins de ser 

realizado estudo psicológico com a vítima.

Às fls. 161/162, coligiu-se aos autos o relatório psicológico.

Instado, o MPE ratificou aos termos das derradeiras alegações (fls. 162).

Instada a se manifestar acerca do laudo, a defesa quedou-se inerte (fls. 

165).

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

É certo que todos os crimes possuem corpo de delito, porém, nem todos 

deixam vestígios materiais, como no caso judicializado. Afinal, segundo 

narra a denúncia, o réu “teve conjunção carnal com menor de 14 (catorze) 

anos, qual seja, com a vítima JULIANA VIEIRA BORNHOLDT, por cinco 

vezes”, de modo que, por se caracterizar como fato transeunte, não 

permite a aferição da materialidade por meio de perícia técnica.

Em outras palavras, a materialidade do crime de estupro de vulnerável não 

é comprovada somente através do exame de corpo de delito, mormente 

quando da ação do réu não se extrai vestígios, podendo, a existência 

material do crime, ser comprovada por outros meios inequívocos de prova 

admitidos em direito.

Nesse prumo:

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL 

ABSOLUTÓRIA – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE 

DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – DELICTA FACTI 

TRANSEUNTIS – PALAVRAS DA VÍTIMA – VERSÃO DEFENSIVA 

REPELIDA – ABSOLVIÇÃO INVIABILIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

palavra da vítima constitui importante elemento de prova quando de trata 

de delicta carnis. Em delitos atentatórias à dignidade sexual, para o seu 

aperfeiçoamento, não se exige a presença de vestígios, se as 

informações da vítima são uníssonas e coerentes com os adminículos 

probatórios, de modo a afastar a versão defensiva, de rigor a condenação 

do imputado. (TJ-MT, Ap 92846/2011, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/01/2013, Publicado no DJE 

24/01/2013)

Portanto, a materialidade do delito será aferida juntamente com a autoria, 

em uma só toada, retirando os elementos de convicção da prova oral 

produzida.

Por fim, nessa primeira parte da sentença, quanto à idade da vítima, nos 

termos do artigo 155, parágrafo único, do CPP, a certidão de nascimento 

juntada às fls. 13 não deixa dúvidas quanto ao fato de que, na data de 

início dos crimes em apuração (entre setembro de 2012 e abril de 2013), já 

que praticados em continuidade delitiva, a vítima recém tinha completado 

13 anos de idade.

Com efeito, iniciar-se-á pelas palavras da vítima quando inquirida pela 

Autoridade Policial:

“(Que se envolveu amorosamente com o suspeito JEFERSON, que tem 24 

anos, por aproximadamente, dois meses e acabou tendo relação sexual 

com ele; Que antes de JEFERSON já havia paquerado, porém, com 

meninos também adolescentes; Que a declarante afirma que até conhecer 

JEFERSON nunca havia tido relação sexual com ninguém; Diz ainda que se 

apaixonou por JEFERSON, e que ficou com ele por sua própria vontade, 

afirmando que JEFERSON nunca a iludiu ou prometeu nada; Que o 

problema foi que seu pai desconfiou e não permitiu mais seu 

relacionamento, devido a idade de JEFERSON”. (fls. 12)

As desconfianças do abuso sexual praticado pelo réu em face da vítima já 

se destacavam nas declarações do genitor da vítima Juliano Roberto 

Bornholdt e da genitora da vítima Lucijane Vieira Custódio Bornholdt, na 

Delegacia de Polícia:

“(...) Que em dezembro de 2012, o depoente diz que desconfiou que 

JEFERSON estivesse se encontrando com JULIANA; Que sua esposa 

conversou com ele, e pediu que se afastasse de JULIANA, pois, ela ainda 

era uma criança e lhe pediu que ainda que JULIANA ligasse para ele, que 

evitasse de atender ou encontrar-se com ela; Contudo, o depoente diz que 

não adiantou; Que no dia 27/03/2013 (data do B.O.), o depoente diz que 

JULIANA pediu para ir fazer trabalho na casa de uma colega e ele deixou; 

Passado um tempo ele foi atrás e pegou JULIANA e JEFERSON na praça 

conversando”. (fls. 18)

“(...) Que determinado dia a depoente diz que percebeu alguns olhares de 

JULIANA e JEFERSON e ficou observando; Que resolveram fechar a lan 

house e mudar-se do local, mas, JULIANA e JEFERSON continuaram se 

vendo; Que a depoente diz que conversou com JULIANA e posteriormente 

conversou com JEFERSON e pediu que ele se afastasse de JULIANA, 

porque ela não tinha idade para namorar, mas, segundo a depoente 

JEFERSON disse que ia esperar JULIANA ter mais idade; Que passado 

uns dias, JULIANA apareceu em casa com um anel desses de 
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compromisso no dedo; Que a depoente diz que conversou com JULIANA 

por várias vezes, mas ela começou a lhe enfrentar, o que lhe causou 

preocupação; Que inicialmente a depoente diz que tentou resolver o caso 

sem envolver o JULIANO (pai da Juliana), mas, como viu que não estava 

contornando a situação, e que estava se agravando, haja visto, JULIANA 

ter lhe contado que havia ficado sexualmente com JEFERSON e que 

continuava vê-lo, a depoente diz que resolveu contar para seu esposo; 

Até que JULIANO seguiu e pegou JULIANA e JEFERSON conversando na 

praça e resolveu registrar boletim de ocorrência para as providências 

cabíveis”. (fls. 19)

Porém, as informações ganham ainda mais veracidade no interrogatório 

extrajudicial prestado pelo réu na Delegacia de Polícia, confessando, 

dessa forma, a prática de abuso sexual com a vítima:

“(...) Que tudo começou em setembro de 2012; Que embora o interrogando 

afirme que sabia a idade de JULIANA, também confirma que mantiveram 

relação sexual por umas três vezes”. (fls. 22)

 O réu, por ocasião do seu interrogatório judicial, confessou a autoria 

delituosa que lhe foi impingida, aduzindo apenas que ele e a vítima ficavam 

as escondidas porque o pai e mãe dela não permitia o relacionamento, em 

razão da idade dela. Depois, aduziu que a mãe da vítima ficou sabendo da 

relação entre eles, proibindo-o de manter contato com ela. Relatou que o 

pai da vítima também ficou sabendo que ele e a vítima estavam se 

encontrando. Informou que os pais da vítima não aceitavam o 

relacionamento, destacando que a mãe da menor postulou medidas 

protetivas para o réu não se aproximar da vítima. Aduziu que hoje se 

encontram casados e que a mãe da vítima aceita numa boa a relação, 

destacando que o pai da vítima é falecido (mídia de fls. 140).

 Inquirida judicialmente, a mãe da vítima Lucijane Vieira Custódio Bornholdt 

ratificou, integralmente, o depoimento prestado na Delegacia de Polícia, 

aduzindo que a vítima lhe procurou e revelou que praticou sexo com o réu, 

destacando que foi antes dela completar 13 (treze) anos de idade (mídia 

de fls. 93).

Por sua vez, as testemunhas do caso, Everton José do Nascimento, 

Vanilda de Souza Batista, Alex Fernandes da Silva e Everton José 

Valastrelli, aduziram que conheciam do relacionamento entre o réu e a 

vítima, destacando que a vítima contava treze anos de idade quando do 

início do relacionamento (mídia de fls. 140).

Cumpre salientar que a palavra da vítima, em casos desse jaez, assume 

especial relevância, visto que a narrativa de menores de idade – seres em 

peculiar condição de desenvolvimento - não costuma contrariar a 

realidade, dada a atmosfera genuína que as permeia, notadamente em 

assuntos afetos à sexualidade, matéria na qual, salvo atípico e indesejável 

contexto em contrário, ainda não foram inseridas.

 Na hipótese, o relato prestado pela vítima lesada, em ambas as ocasiões 

em que ouvida foi uniforme, concatenado e coerente, a elucidar as 

investidas perpetradas pelo réu.

 Inquirida judicialmente, a vítima ratificou, integralmente, o depoimento 

prestado na Delegacia de Polícia, aduzindo que manteve relação sexual 

com o réu quando era menor de 14 (catorze) anos (mídia de fls. 140).

 Não fosse isso, o próprio réu admite que, por três ocasiões, mantivera 

relações sexuais com a vítima, ressaltando-se que ele sabia que ela era 

menor de 14 (catorze) anos.

Portanto, a um só tempo, encontra-se sedimentada nos autos a prova da 

materialidade e da autoria do crime de estupro de vulnerável, pois, as 

declarações da vítima são absolutamente concatenadas com os fatos 

visualizados nos autos, os quais ganham contornos irretorquíveis.

Com efeito, denota-se que a vítima afirmou que o réu não a forçou a 

manter com ele relação sexual, pois, houve o seu consentimento, 

inclusive, hodiernamente a vítima e o réu residem na mesma casa. 

Todavia, é importante esclarecer que para a configuração do crime de 

estupro de vulnerável basta a comprovação da conjunção carnal ou outro 

ato libidinoso com menor de 14 anos, não havendo qualquer relevância o 

consentimento ou a experiência sexual anterior da vítima, tampouco a 

existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima.

A propósito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 217-A DO 

CÓDIGO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 

ANOS. CONSENTIMENTO PARA O ATO. IRRELEVÂNCIA. TESE FIRMADA 

EM RECURSO REPETITIVO. SÚMULA 593/STJ. FATOS EXPLICITAMENTE 

ADMITIDOS E DELINEADOS NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EG. 

TRIBUNAL A QUO. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 

7/STJ.

I - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e 

delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da 

quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Os 

elementos probatórios delineados no v. acórdão increpado são suficientes 

à análise do pedido, exigindo, tão somente, a revaloração da situação 

descrita, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária.

II - No julgamento de recurso especial, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de 

que, para a configuração do crime de estupro de vulnerável, basta a 

comprovação da conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 

anos, não havendo qualquer relevância o consentimento ou a experiência 

sexual anterior da vítima, tampouco a existência de relacionamento 

amoroso entre o agente e a vítima.

(REsp n. 1.480.881/PI, Terceira Seção, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 

DJe de 10/9/2015).

Agravo regimental não provido.

(AgInt no REsp 1592176/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 

julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

No ponto, consoante verbete da Súmula 593 do Superior Tribunal de 

Justiça, verbis: “O crime de estupro de vulnerável configura-se com a 

conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, 

sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, 

experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com 

o agente”.

Não há que se falar em erro de tipo, pois, no caso presente o réu sabia a 

idade da vítima à medida que, quando inquirido na fase policial e judicial, 

aduziu que sabia que a vítima era menor de 13 (treze) anos idade, 

inclusive, foi esse o motivo da não aceitação dos pais da vítima a respeito 

do relacionamento.

Igualmente, o pleito de extinção da punibilidade em razão do casamento 

com a vítima, não há como ser aplicado, uma vez que era previsto no 

artigo 107, inciso VII, do Código Penal e, quando os fatos ocorreram (ano 

de 2012) o mencionado dispositivo já havia sido revogado pela Lei nº 

11.106/05.

Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ESTUPRO - 

IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - 

CONSENTIMENTO DA VÍTIMA - FUNDAMENTO IRRELEVANTE - OFENDIDA 

MENOR DE QUATORZE ANOS - VIOLÊNCIA PRESUMIDA - INTELIGÊNCIA 

DO ART. 224, ALÍNEA “A” DO CÓDIGO PENAL - AUTORIA E 

MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO 

INVIABILIZADA - PEDIDOS ALTERNATIVOS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 

EM VIRTUDE DO CASAMENTO COM A VÍTIMA - INVIABILIDADE - CRIME 

PERPETRADO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 11.106/2005 - 

RECURSO IMPROVIDO. A presunção de violência tem caráter absoluto, 

afigurando-se como instrumento legal de proteção à liberdade sexual dos 

menores de catorze anos diante de imaturidade psico-ética de 

consideração quanto aos efeitos produzidos pelos fatos sexuais. Tendo o 

crime de estupro sido praticado após a entrada em vigor da Lei nº 

11.106/2005 que revogou o inciso VII, do artigo 107 do Código Penal, 

impossível qualquer alegação de extinção da punibilidade em virtude do 

casamento da vítima com o ofendido. APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA 

CONDENATÓRIA - ESTUPRO - INCONFORMISMO MINISTERIAL - REFORMA 

DA SENTENÇA - LEI 12.015/2009 - APLICAÇÃO DE OFÍCIO - ARTIGO 

217-A DO CÓDIGO PENAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PENA MÍNIMA 

AGRAVADA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO ESPECIAL DO OFENDIDO - 

DISPOSIÇÃO MAIS BENÉFICA AO AGENTE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

NOVATIO IN MELIUS - READEQUAÇÃO - FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO 

PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO - 

AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Em nosso sistema constitucional vige o 

princípio da irretroatividade da lei penal, conforme inciso XL, do artigo 5º, 

da Carta Magna, e na legislação infraconstitucional, artigo 2º, do Código 

Penal. Entrementes, abre-se exceção à vedação à irretroatividade quando 

se trata de lei penal mais benéfica. Esta pode voltar no tempo para 

favorecer o agente, ainda que o fato tenha sido decidido por sentença 

condenatória com trânsito em julgado. A Lei nº 12.015/09 substituiu o art. 

224, alínea a, do Código Penal, por uma obrigação geral de abstenção de 

conjunção carnal e de ato libidinoso com menores de 14 anos, conforme 

prescrição do novel art. 217-A. A fixação do valor mínimo para reparação 

dos danos causados pela infração somente pode ser imposta mediante 

requerimento ministerial, do ofendido, ou de seus sucessores devendo, 
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contudo, ser respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.

(TJ-MT, Ap 123198/2009, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 15/03/2011, Publicado no DJE 29/03/2011)

Forte nestas razões, demonstrada materialidade e autoria, à medida que a 

defesa não se desincumbiu de comprovar a existência de qualquer causa 

de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, imperiosa se faz a 

condenação do réu nos termos postos na denúncia.

No escólio da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao 

caso em questão o instituto da continuidade delitiva, pois, no caso, restou 

suficientemente atestada a continuidade delitiva e a reiteração das 

infrações contra a vítima, que sofreu a violência sexual no período 

compreendido entre os anos de 2012 e 2013. Assim, tratando-se de 

incontáveis crimes – não obstante o réu relate que praticou sexo com a 

vítima por três vezes -, o quantum de exasperação da pena, na terceira 

fase da dosimetria, pela configuração do crime continuado, vai ser 

considerada a quantia máxima de cinco (05) vezes, conforme delimitado 

pela denúncia, de maneira que deve ser no patamar máximo legal de 1/3. 

Vejamos:

PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. 

REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 

30 DIAS. INSTITUTO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. 

POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. REQUISITO ESPACIAL. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. DECISÃO 

MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada 

deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia 

com a jurisprudência do STJ. 2. De acordo com a Teoria Mista, adotada 

pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do 

crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem 

objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - como 

também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo 

entre os eventos. 3. Não se desconhece o entendimento da jurisprudência 

de que o lapso temporal superior a 30 dias impede, em regra, o 

reconhecimento da continuidade delitiva. Entretanto, tal parâmetro não é 

absoluto, de forma que, aplicado o citado instituto pelas instâncias de 

origem em razão do preenchimento dos quesitos legais, inviável o 

afastamento apenas com base no requisito temporal. Precedente. 4. Não 

tendo sido analisado pela Corte de origem as condições de lugar, a 

despeito da oposição de embargos de declaração, deve ser arguida 

ofensa ao art. 619 do CPP, sem o que, aplicáveis as Súmulas 211/STJ e 

282/STF. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1629450/MG, 

Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 

04/10/2017)

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO 

CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO 

CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência 

contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê 

recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal 

conhecimento. Precedente. 2. O alegado constrangimento ilegal será 

analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex 

officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS NÃO 

PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE NOVA INCURSÃO NO CONJUNTO 

PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Na esteira do 

entendimento adotado por este Sodalício, para a caracterização da 

continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, é imprescindível 

o preenchimento de requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de 

tempo, lugar e forma de execução - e subjetiva - unidade de desígnios ou 

vínculo subjetivo entre os eventos. 2. Essa Corte tem entendimento 

firmado no sentido de considerar inviável o reconhecimento de 

constrangimento ilegal, quando a Corte estadual, em observância aos 

pressupostos elencados no art. 71 do CP, reconhece ausentes os 

requisitos normativos ao benefício. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO DE 

AUMENTO. INCERTEZA QUANTO AO NÚMERO DE AÇÕES DELITIVAS. 

CURTO ESPAÇO DE TEMPO. FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGALMENTE 

PREVISTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM 

CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O entendimento jurisprudencial firmado por esta 

Corte acerca do tema é no sentido de considerar o número de infrações 

cometidas como fator determinante para o cálculo da fração de aumento a 

ser imposta. Dessa maneira, aplica-se 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, 

para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 

infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações 2. Esta Corte tem precedentes 

mantendo o aumento da pena pela continuidade delitiva em crimes sexuais 

com frações superiores à mínima legalmente prevista em situações nas 

quais o longo período de tempo e as circunstâncias sustentam o 

recrudescimento da reprimenda. 3. No caso destes autos, porém, o 

período de tempo relativamente curto (cerca de um mês), além da 

ausência de elementos capazes de demonstrar a necessidade de 

elevação da pena pela continuidade delitiva em fração superior à mínima 

legalmente estabelecida, mostra-se imperiosa a redução das penas, 

aplicando-se o menor aumento previsto no art. 71 do Código Penal. 3. 

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para 

redimensionar a pena imposta ao paciente para 21 (vinte e um) anos de 

reclusão. (HC 393.466/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017)

 De toda sorte, com relação ao crime previsto no artigo 244-B do ECA é 

imperativa a absolvição do réu, por falta de provas, conforme, inclusive, 

pugnado pelo Ministério Público em sede de memoriais.

Pelos depoimentos transcritos acima, denota-se que a vitima consentiu na 

prática delitiva, ou seja, não há nos autos prova de que o réu facilitou a 

corrupção da menor na prática sexual, razão porque impera a absolvição, 

nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Ante ao exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/07, e o faço para 

CONDENAR como por condenado tenho o réu Jeferson da Silva Cardoso, 

já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 217-A, caput, do Código 

Penal, em continuidade delitiva.

Pelas mesmas razões, ABSOLVO o réu Jeferson da Silva Cardoso da 

prática delitiva descrita no artigo 244-B do ECA, por força do artigo 386, 

inciso VII, do CPP.

 Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a 

pena a ser aplicada ao réu condenado para o delito em tela.

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 217-A do Código Penal é 

a de reclusão, de oito (08) a quinze (15) anos.

 A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do delito.

 Seus antecedentes são bons, conforme certidão de antecedentes 

criminais em anexo.

 Não há apontamento relevante acerca da conduta social do réu.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

 Os motivos propulsores da vontade criminosa, embora injustificáveis, são 

próprios do arquétipo penal.

 As circunstâncias são próprias do crime.

 As consequências do delito não foram graves.

 O comportamento da vítima contribuiu para a execução do delito, pois, 

consentiu na prática sexual.

 Dessa forma, FIXO a pena base em 08 (oito) anos de reclusão.

 Passando à segunda fase da fixação da pena, vejo que existe 

circunstância atenuante da confissão espontânea. Todavia, hei por bem 

deixar de aplicá-la porque a pena já está fixada no mínimo legal, a teor da 

Súmula 231 do STJ, razão porque MANTENHO a pena intermediária em 08 

(oito) anos de reclusão.

 Não há agravantes.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

diminuição da pena. Porém, é de se aplicar a causa de aumento da 

continuidade delitiva, pelas razões já expostas nesta sentença, utilizando 

do patamar de 1/3 da pena, pois, não obstante praticada mais de dez 

condutas infracionais contra a vítima, a fixação da pena se limitará ao 

exposto na denúncia (cinco vezes), nos termos do artigo 71 do Código 

Penal, ELEVANDO-SE a pena para 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão.

 A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime FECHADO, 

consoante artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Nos termos do art. 44, inc. I, CP, inviável a substituição ante a quantidade 

da pena e a violência perpetrada.

O réu poderá recorrer em liberdade, pois não estão presentes os 

requisitos da prisão preventiva.

 Custas pelo acusado

Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 
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INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do réu.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra, 15 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 253550 Nr: 19612-77.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MARIA DE FÁTIMA 

DOS SANTOS, LUZELY PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO FERREIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SOARES MOREIRA - 

OAB:11.124

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) Diante da não 

oposição ministerial e, estando preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a 

HABILITAÇÃO do Dr. José Maria Barbosa e da Dra. Taliara Teixeira 

Sguarezi como assistentes de acusação, devendo ser ANOTADO o 

necessário na capa dos autos e no Sistema Apolo. 2) DECLARO 

ENCERRADA a instrução processual. ABRA-SE VISTA ao Ministério 

Público, assistência de acusação e, em seguida, à Defesa, para 

apresentação de memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias, cada. 

CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 102593 Nr: 1447-94.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andy Gomes da Silva, MARCOS ALBERTO 

GOMES DA SILVA, ODAIR NEWTON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 Pelas razões já expostas, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos 

acusados Marcos Alberto Gomes da Silva e Andy Gomes da Silva com 

fundamento no artigo 109, inciso VI, do Código Penal (redação antiga), 

reconhecendo a ocorrência da prescrição do crime de exercício arbitrário 

das próprias razões, e do acusado Odair Newton de Oliveira, com fulcro 

no artigo 109, inciso V, do Código Penal, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição do crime de receptação.ISENTOS de custas 

processuais.COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma dos artigos 965, inciso V, e 966, 974, inciso IV, 1.453, inciso III, 

todos da CNGC.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

COMUNIQUE-SE aos Institutos de Identificação Nacional, Estadual, à 

Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento inquisitorial e ao 

INFOSEG, acerca da presente absolvição, com sua respectiva motivação, 

a presente decisão de absolvição, nos termos dos dispositivos da CNGC 

acima citados.Também após o trânsito em julgado e, uma vez cumpridas 

todas as determinações constantes da presente sentença, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa dos réus.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra, 15 de dezembro de 2017.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 266061 Nr: 29250-37.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.JUINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA ADRIENI SOARES GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5.422-B

 Autos nº: 29250-37.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 266061.

 Vistos em correição.

 1) DESIGNO o dia 12 de janeiro de 2018, às 14h20min para oitiva da vítima 

Eduardo Soares Goda, que deverá ser INTIMADA a comparecer, para o 

fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 15 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 247299 Nr: 14623-28.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE OLIVEIRA ALVES, JEFFERSON 

FRANCISCO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 Proceder a intimação do Advogado do Réu Jeferson Francisco Lopes , 

para apresentar memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 266732 Nr: 29637-52.2017.811.0055

 AÇÃO: Prisão Preventiva (art. 254 e ss do CPPM)->MATÉRIA CRIMINAL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON DA SILVA - 

OAB:21801/MT

 Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 

30/31:1)INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva do 

indiciado Darlan Carvalho dos Anjos, notadamente por persistir os mesmos 

fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o 

na prisão em que se encontra.2)No que tange ao pleito de fls. 12/13, 

vislumbro que este Juízo não é competente para analisá-lo, haja vista que 

tal matéria é afeta ao Juízo da Vara de Execuções Penais, conforme 

preconiza o artigo 66, inciso IV da Lei nº 7.210/84, razão pela qual, 

DECLINO da competência para apreciar o referido petitório ao Juízo da 

Primeira Vara Criminal desta Comarca, devendo ser extraídas cópias do 

pleito e de eventuais peças indispensáveis, para então, ser distribuído 

como incidente ao Juízo competente.3)CIÊNCIA ao Ministério Público e ao 

Advogado do requerente.CUMPRA-SE.Tangará da Serra, 19 de dezembro 

de 2017.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 266474 Nr: 29456-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS MENDES NOGUEIRA RAMOS, MARCIA 

APARECIDA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT, SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA - OAB:13173/MT
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 Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 

79:1)INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva da 

indiciada Márcia Aparecida Mendes, notadamente por persistir os mesmos 

fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, 

recomendando-os na prisão em que se encontram.2)CIÊNCIA ao Ministério 

Público e ao Advogado da indiciada.Tangará da Serra, 19 de dezembro de 

2017.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 251971 Nr: 18361-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON CARLOS GONÇALVES BELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josivaldo Ribeiro da Costa - 

OAB:20018/0

 Autos nº: 18361-24.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 251971.

 Vistos etc.

1) Considerando que o requerido se encontra preso, bem como, tendo em 

vista que na ação penal tombada sob o Código Apolo nº 266042, o mesmo 

constituiu advogado de sua confiança, com fulcro no artigo 263, do CPP, 

INTIME-SE o requerido para que, no prazo de cinco (05) dias, constitua 

patrono nos presentes autos para apresentar contestação ou, em caso de 

hipossuficiência, manifeste o ensejo de ser assistido pela Defensoria 

Pública Estadual.

1.1) Decorrendo in albis o prazo consignado, desde já, com fulcro no 

artigo 72, II do CPC, NOMEIO a Defensoria Pública para apresentar 

contestação em favor do requerido, no prazo legal.

2) Após, CONCLUSOS para deliberação.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 15 de janeiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 262576 Nr: 26654-80.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON WALDOW, WELITON SILVA, MARIA 

JOSE VIEIRA, JESSICA PAULA RODRIGUES GONÇALVES, ALINE VIEIRA 

DUARTE, CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES, LUIZ HENRIQUE BATISTI, 

ALFREDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, ELAINE JOSEFA DE SOUZA - OAB:17378/O, 

WELDER GUSMÃ JACON - OAB:18570-B/MT, WELLIGTON PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:10994

 Ex positis, em consonância com o parecer ministerial de fls. 

557/563:1)INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, bem 

como, de substituição para prisão domiciliar da acusada Aline Vieira 

Duarte, notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram 

originariamente o decreto cautelar e por não restar consubstanciado nos 

autos de forma robusta a inexistência de familiares para cuidarem do 

menor, razão pela qual, MANTENHO in totum a decisão constritiva da 

liberdade da ré.2)Outrossim, antes de analisar as respostas apresentadas 

pelos demais réus, considerando o teor do pleito acostado às fls. 477/478, 

INTIME-SE o acusado Nilson Waldow, com a máxima urgência, para que 

constitua novo patrono, no prazo de cinco (05) dias, ou, em caso de 

hipossuficiência, manifeste o desejo de ser assistido pela Defensoria 

Pública .2.1) Havendo transcurso do prazo acima consignado sem a 

devida manifestação do réu, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública 

Estadual para apresentar resposta em favor do referido acusado, no 

prazo lega l .3)  CIÊNCIA ao Min is té r io  Púb l i co  e  à 

Defesa.CUMPRA-SE.Tangará da Serra, 15 de janeiro de 2018.Anna Paula 

Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 262577 Nr: 26656-50.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUKAS MATHEUS NERIS DE AZEVEDO, 

ROGER HENRIQUE NERIS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERSON SIQUEIRA DE 

MELO - OAB:18.701

 Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 

274:1)INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva do 

acusado Roger Henrique Neris Fernandes, notadamente por persistir os 

mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, 

recomendando-os na prisão em que se encontram.2)CIÊNCIA ao Ministério 

Público e ao Advogado do acusado.Tangará da Serra, 19 de dezembro de 

2017.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267570 Nr: 30337-28.2017.811.0055

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RAIR DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004/MT

 Dessa feita, pelos fundamentos acima expostos e muito embora a 

segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, 

as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual a 

custódia não deve ser revogada.Se não bastasse, como se trata de pleito 

apresentado em recesso forense, onde se aplica o sistema de plantões, 

conforme o Provimento n. 17/2017-CM e a Resolução n. 244/2016-CNJ, é 

vedado provimento jurisdicional que implique reconsideração ou reexame 

de decisão já lançada, nos termos do artigo 243, inciso II, da CNGC, 

justamente o que pretende o requerente. Afinal, na audiência de custódia, 

o Juízo competente entendeu que seria caso de prisão preventiva, de 

modo que, se deferida a liberdade provisória, sem alteração 

probatória/fática, estar-se-ia, em primeira análise, reconsiderando a 

decisão anterior, o que é vedado. Posto isso, INDEFIRO o pedido em 

questão, notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram 

originariamente o decreto cautelar.INTIME-SE. CIÊNCIA ao MPE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 124646 Nr: 3639-29.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO PINHEIRO DE CLAUDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Autos nº: 3639-29.2010.811.0055.

Código Apolo nº: 124646.

 Vistos.

1) Considerando o trânsito em julgado do decisum proferido às fls. 

679/683 verso (certidão de fls. 686), CUMPRA-SE na íntegra o teor da 

sentença prolatada às fls. 275/278, até o efetivo ARQUIVAMENTO do 

presente feito, observando-se que no acordão acostado às fls. 679/683 

verso, a referida sentença proferida pelo juízo singular foi mantida in 

totum.

2) Por outro lado, no que tange ao pleito acostado às fls. 687/691, entendo 

que é matéria afeta à competência do Juízo da Vara de Execuções Penais, 

razão pela qual, deve ser formulado no processo executivo de pena 

respectivo ficando autorizada, caso seja postulado pelo advogado, o 

desentranhamento da petição e documentos que a acompanham, mediante 

recibo nos autos.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 19 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 264984 Nr: 28382-59.2017.811.0055
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 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON ANTONIO DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Autos nº: 27851-70.2017.811.0055.Código Apolo nº: 264230.Sendo 

assim, obedecendo ao que preceitua o art. 55 do mesmo diploma legal, o 

processado foi notificado pessoalmente, conforme se depreende da 

certidão de fls. 88, instante em que, por intermédio de advogado 

constituído, apresentou a competente defesa preliminar (fls. 

74/84).Ademais, insta consignar que no dia 08 de janeiro de 2018, o 

mandado de prisão expedido em face do réu foi devidamente cumprido, 

conforme consta na certidão de fls. 87.É o relato do 

necessário.DECIDO.Analisando a defesa apresentada pelo réu, observo 

que, por si só, não é suficiente para ilidir a materialidade e os indícios de 

autoria que emergem dos autos em epígrafe.Sendo assim:1) Considerando 

que a peça inicial preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo 

Penal, e se encontram presentes as condições da ação, RECEBO a 

denúncia ofertada na forma em que foi proposta em Juízo, dando ao 

acusado Maycon Antônio da Silva Almeida, como incurso na prática do 

crime que ela descreve, devendo a Secretaria de Vara observar ao 

disposto no art. 1.373 da CNGC/MT.2) Na forma do art. 56 da Lei nº 

11.343/06, DESIGNO o dia 06 de fevereiro de 2018, às 15h50min, para 

audiência de instrução e julgamento.3) CITE-SE e INTIME-SE o acusado 

para comparecer à audiência supra designada, a fim de ser interrogado.4) 

REQUISITE-SE providências no sentido de comparecimento do acusado 

junto ao Centro de Detenção Provisória local.5) INTIME-SE, igualmente para 

comparecimento, sob as penas da lei, as testemunhas arroladas em 

comum (fls. 06).5.1) REQUISITEM-SE, junto ao Comando respectivo, as 

testemunhas militares, para comparecerem à audiência supra designada, 

conforme preceitua o artigo 221, § 2º, do CPP.6) INTIME-SE o advogado do 

réu, bem como o Ministério Público, acerca da audiência designada.7) 

ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 

legal, se manifeste com relação ao pleito de liberdade provisória acostado 

às fls. 74/84 dos autos.8) Empós, CONCLUSOS para 

deliberação.CUMPRA-SE.Tangará da Serra, 11 de janeiro de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 265685 Nr: 28950-75.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GUSTAVO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO LEITE DOS ANJOS - 

OAB:20.977-O/MT

 Proceder a intimação do Advogado do Réu para apresentar resposta à 

acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, bem como tomar ciência 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça a seguir transcrita:

Certifico que em cumprimento ao r mandado de citação e intimação em 

diligencia realizada no endereço indicado no dia 20-12-2017 e aí sendo e 

após as formalidades legais citei e intimei o detento- Anderson Gustavo 

Dias por todo o conteúdo do mandadao e do r despacho no final transcrito 

exarando sua nota de ciente e aceitou a contrafé que lhe ofereci devolvo 

o mandado em cartório para os devidos fins o referido e verdade e dou fé

 O réu tem advogado e sua renda mensal 1.200,00

 Tangará da Serra 09/01-2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 267318 Nr: 30132-96.2017.811.0055

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 

80:1)INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva do 

acusado Lucas Dias Ferreira, notadamente por persistir os mesmos fatos 

que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-os na 

prisão em que se encontram.2)CIÊNCIA ao Ministério Público e ao 

Advogado do acusado.Tangará da Serra, 19 de dezembro de 2017.Anna 

Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Edital

EDITAL DE 1ª. e 2ª. PRAÇAS

AUTOS N.º 8010531-36.2015.8.11.0055

AÇÃO: Execução de Título Judicial « Processo de Execução « PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): JESUS ANTONIO NUNES DE FREITAS

EXECUTADO(A, S): GERALDO DOS SANTOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/04/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 845,13 (oitocentos e quarenta e cinco reais e 

treze centavos) datado de 28/09/2016.

Dia 09/02/2018, às 15:00 horas

Dia 23/02/2018, às 15:00 horas.

LOCAL DA REALIZAÇÃO : Átrio do Fórum desta Comarca, sito na Av. 

Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 1220N

Bairro: Jardim Mirante

Cidade: Tangará da Serra-MT Cep:78300000

Fone: (65) 3339-2700

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): "UMA TV LED 39 POLEGADAS, COR 

PREDOMINANTE PRETA, BI VOLTS, EM OTIMO ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO.

LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): RUA 15-A, 1270-W, 

JARDIM DO LAGO, TANGARÁ DA SERRA/MT.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 1.150,00 (UM MIL CENTO E 

CINQUENTA REAIS).

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(ns) poderá(ão) ser 

arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. Não havendo licitantes 

ou oferta nessas condições na primeira data, na segunda data o(s) 

bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo maior lanço, 

independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de preço 

vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: Caso o(s) executado(a, s) e/ou seu(s) respectivo(s) 

cônjuge(s) não seja(m) encontrado(a,s) para intimação pessoal, ficam 

intimados do ato através do presente edital.

Eu, Humberto Campos, digitei. Tangará da Serra - MT, 10 de janeiro de 

2018. Luciana Tognon Gestora Judiciária Portaria 318/08/DF

EDITAL DE 1ª. e 2ª. PRAÇAS

AUTOS N.º 8010531-36.2015.8.11.0055 AÇÃO: Execução de Título 

Judicial « Processo de Execução « PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): JESUS ANTONIO NUNES DE FREITAS

EXECUTADO(A, S): GERALDO DOS SANTOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA 

AÇÃO: 14/04/2015 VALOR DO DÉBITO: R$ 845,13 (oitocentos e quarenta 

e cinco reais e treze centavos) datado de 28/09/2016. : Dia 09/02/2018, às 

15:00 horas : Dia 23/02/2018, às 15:00 horasLOCAL DA REALIZAÇÃO : 

Átrio do Fórum desta Comarca, sito na Av. Presidente Tancredo de 

Almeida Neves, Nº 1220N Bairro: Jardim Mirante Cidade: Tangará da 

Serra-MT Cep:78300000 Fone: (65) 3339-2700. DESCRIÇÃO DO(S) 

BEM(S): "UMA TV LED 39 POLEGADAS, COR PREDOMINANTE PRETA, BI 

VOLTS, EM OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): RUA 15-A, 1270-W, 

JARDIM DO LAGO, TANGARÁ DA SERRA/MT. VALOR TOTAL DA 

AVALIAÇÃO: R$ 1.150,00 (UM MIL CENTO E CINQUENTA REAIS). 

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(ns) poderá(ão) ser 

arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. Não havendo licitantes 

ou oferta nessas condições na primeira data, na segunda data o(s) 

bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo maior lanço, 

independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de preço 

vil (CPC, arts. 686, VI e 692). OBSERVAÇÃO: Caso o(s) executado(a, s) 

e/ou seu(s) respectivo(s) cônjuge(s) não seja(m) encontrado(a,s) para 

intimação pessoal, ficam intimados do ato através do presente edital. Eu, 

Humberto Campos, digitei. Tangará da Serra - MT , 12 de janeiro de 2018 . 

Luciana Tognon Gestora Judiciária. 

EDITAL DE 1ª. e 2ª. PRAÇAS

AUTOS N.º 8010531-36.2015.8.11.0055 AÇÃO: Execução de Título 

Judicial « Processo de Execução « PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO 

EXEQÜENTE(S): JESUS ANTONIO NUNES DE FREITAS EXECUTADO(A, S): 
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GERALDO DOS SANTOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/04/2015 

VALOR DO DÉBITO: R$ 845,13 (oitocentos e quarenta e cinco reais e 

treze centavos) datado de 28/09/2016. PRIMEIRA PRAÇA: Dia 09/02/2018, 

às 15:00 horas SEGUNDA PRAÇA: Dia 23/02/2018, às 15:00 horas LOCAL 

DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum desta Comarca, sito na 

Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 1220N Bairro: Jardim 

Mirante Cidade: Tangará da Serra-MT Cep:78300000 Fone: (65) 

3339-2700. DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): "UMA TV LED 39 POLEGADAS, 

COR PREDOMINANTE PRETA, BI VOLTS, EM OTIMO ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) 

O(S) BEM(NS): RUA 15-A, 1270-W, JARDIM DO LAGO, TANGARÁ DA 

SERRA/MT. VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 1.150,00 (UM MIL CENTO 

E CINQUENTA REAIS). ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) 

bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da 

avaliação. Não havendo licitantes ou oferta nessas condições na primeira 

data, na segunda data o(s) bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo 

maior lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a 

hipótese de preço vil (CPC, arts. 686, VI e 692). OBSERVAÇÃO: Caso o(s) 

executado(a, s) e/ou seu(s) respectivo(s) cônjuge(s) não seja(m) 

encontrado(a,s) para intimação pessoal, ficam intimados do ato através do 

presente edital. Eu, Humberto Campos, digitei. Tangará da Serra - MT, 16 

de janeiro de 2018. Luciana Tognon Gestora Judiciária. 

EDITAL DE 1ª. e 2ª. PRAÇAS AUTOS N.º 8011325-33.2010.8.11.0055 

AÇÃO: Execução de Título Judicial « Processo de Execução « PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): ZELINDA FURNI DA SILVA - ME

 EXECUTADO(A, S): FLORISVALDO BENEDITO SARNEIRO DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/06/2010 VALOR DO DÉBITO: R$ 6.221,25 

(seis mil duzentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos). PRIMEIRA 

PRAÇA: Dia 16/02/2018, às 15:00 horas SEGUNDA PRAÇA: Dia 

09/03/2018, às 15:00 horas LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio 

do Fórum desta Comarca, sito na Av. Presidente Tancredo de Almeida 

Neves, Nº 1220N Bairro: Jardim Mirante Cidade: Tangará da Serra-MT 

Cep:78300000 Fone: (65) 3339-2700. DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): "FORD 

Belina II, placa GND 1772, ano 1985, chassi 9BFDXXLB1DEY54329". 

LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): Rua FLORIANO PEIXOTO, 

N° 66, CENTRO, VIRADOURO - SP - 14740000.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). 

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(ns) poderá(ão) ser 

arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. Não havendo licitantes 

ou oferta nessas condições na primeira data, na segunda data o(s) 

bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo maior lanço, 

independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de preço 

vil (CPC, arts. 686, VI e 692). OBSERVAÇÃO: Caso o(s) executado(a, s) 

e/ou seu(s) respectivo(s) cônjuge(s) não seja(m) encontrado(a,s) para 

intimação pessoal, ficam intimados do ato através do presente edital. Eu, 

Humberto Campos, digitei. Tangará da Serra - MT, 19 de janeiro de 2018. 

Luciana Tognon Gestora Judiciária.

 

 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001594-88.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA FERREIRA DA SILVA 04535916128 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 01/03/2018, às 09H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001596-58.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE MORAIS RIBEIRO (REQUERENTE)

JOSUEL SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO OAB - MT0018227A-O 

(ADVOGADO)

PLINIO PELLENZ JUNIOR OAB - MT0018240A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO SOUZA DUTRA (REQUERIDO)

JOSE ANTONIO DUTRA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 01/03/2018, às 09H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001596-58.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE MORAIS RIBEIRO (REQUERENTE)

JOSUEL SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO OAB - MT0018227A-O 

(ADVOGADO)

PLINIO PELLENZ JUNIOR OAB - MT0018240A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO SOUZA DUTRA (REQUERIDO)

JOSE ANTONIO DUTRA (REQUERIDO)

 

RETIFICO a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 01/03/2018, às 09H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001597-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUSILENE OLIVEIRA DE BEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINETE FRANCISCA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 01/03/2018, às 09H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001577-52.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 27/02/2018, às 15H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001578-37.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 27/02/2018, às 15H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001576-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE SILVA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)
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Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 27/02/2018, às 15H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011778-18.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

8011778-18.2016.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte reclamante requereu a desistência da ação 

(cf. ID 11197261). Diante do pedido expresso da parte reclamante entendo 

ser o pleito perfeitamente possível, registrando-se que ao reclamante 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO, para que surtam seus jurídicos efeitos, A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela reclamante, fazendo-o por 

sentença, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGA-SE EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, VIII do CPC, C/C art. 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase (artigo 54, Lei 9.099/95). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 18 

de dezembro de 2017. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro de 

2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001602-65.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 01/03/2018, às 10H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000641-27.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000641-27.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Consta nos autos o levantamento do valor via alvará 

por parte da exequente (cf. ID 11146522). Assim sendo, tendo por 

satisfeita as obrigações impostas em sentença certa é a extinção do feito. 

O processo, desta forma, alcançou o seu objetivo, sendo aplicável ao 

caso o disposto no Art. 924, II, do CPC. 3. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, 

diante da satisfação da obrigação, JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO, 

com fulcro no Art. 924, II do CPC, por sentença, com resolução de mérito. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 18 

de dezembro de 2017. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante o Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro de 

2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001601-80.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA SANTOS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA OAB - MT0020004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 01/03/2018, às 10H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001124-57.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RIBEIRO DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação Redesignada para 20/02/2018, às 13h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001592-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CALIXTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 01/03/2018, às 08H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001256-17.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL VINICIUS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. Intimo a parte Reclamante para, 

querendo, Impugnar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001182-60.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TCHARLA SUELEN ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 28/02/2018, às 16h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-82.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN KRUG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE OLIVEIRA LAMMEL OAB - MT0014259A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 28/02/2018, às 16H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001226-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARIA DOS SANTOS FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação Redesignada para 20/02/2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001155-77.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR ANTONIO GRIBLER JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo as partes, por meio de seus procuradores, do inteiro teor da R. 

sentença.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001068-24.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CARLA RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO OAB - MT0012315A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação Redesignada para 19/02/2018, às 16h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011510-95.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ALUILDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimo a parte Autora, por meio de seu procurador, para retirar a Certidão 

Judicial de Existência de Dívida que encontra - se disponível na secretaria 

deste Juizado. no mais, intimo para requerer o entender de direito no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010620-25.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NELI BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO)

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITA - INSTITUTO DE IMPLANTODONTIA TANGARA SOCIEDADE 

ODONTOLOGICA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES OAB - MT0016155A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 15 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-82.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVA FERNANDA DE SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 18 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011260-28.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA ZANARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT0012603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT0009566A (ADVOGADO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 8011260-28.2016.8.11.0055 Exequente: Edineia Zanardi 

Executada: União Norte do Paraná de Ensino Ltda. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. A parte exequente levantou os valores remanescentes 

depositados nos autos (cf. ID n. 10837658). Assim, comprovada a 

satisfação da obrigação e inexistindo requerimentos, na forma 

determinada pelo ilustre magistrado (cf. ID n. 10809488), necessária é a 

extinção do presente feito. 3. Ante o exposto, diante da satisfação da 

obrigação pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 19 de dezembro de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010159-19.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL FRANCISCO OAB - MT0010908A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

BANCO BANKPAR S.A. (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 18 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001203-36.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY APARECIDA MORAES REAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001203-36.2017.8.11.0055 Autora: Rosely Aparecida Moraes 

Real Réu: Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da ré por 

uma dívida no valor de R$ 202,68 (duzentos e dois reais e sessenta e oito 

centavos), como prova certidão de restrição anexa aos autos (cf. ID n. 

10385708). Todavia, a autora afirma peremptoriamente que desconhece a 

dívida em questão por não ter contratado os serviços prestados pela ré, 

razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se 

mostrou indevida e, consequentemente, sofreu danos de ordem moral. A 

ré, ao seu turno, não controverte os fatos narrados, apenas relata 

genericamente que a autora não logrou êxito em demonstrar suas 

alegações e que a simples inserção em cadastro de inadimplentes não 

causa danos de ordem moral. Neste caso, havendo negativa de 

contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico 

realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. Analisando o acima narrado, bem 

como a prova produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório, 

resta controversa a contratação dos serviços citados, a responsabilidade 

por fraude perpetrada por terceiros, a negativação decorrente da 

cobrança dos serviços e as consequências daí advindas. Neste cotejo, 

reputo assistir parcial razão a autora. A ré, em sua defesa, nenhum 

contrato ou documento apresenta justificando os débitos cobrados e os 

serviços que afirma ter fornecido, sequer junta telas sistêmicas que 
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poderiam indicar a citada contratação. Portanto, na forma do art. 373, II do 

CPC, é inequívoco que a contratação em questão se mediante fraude 

perpetrada por terceiro. Assim, a responsabilidade pelos danos ocorridos 

deste ato é da empresa ré, tanto por ser objetiva a responsabilidade do 

fornecedor (cf. art. 14 do CDC[5]), quanto por lhe ser inerente o risco do 

negócio. Neste sentido é o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso, in verbis: [...] 1. A responsabilidade do fornecedor (CDC, art. 

3º), nos casos de fraude perpetrada por terceiros, é interpretada de 

maneira objetiva, pois incumbia à empresa se cercar de todos os meios 

necessários para averiguação da veracidade dos documentos 

apresentados no ato da contratação, de modo que, se não toma as 

devidas precauções para diminuir o risco do seu negócio, responde pelo 

serviço defeituoso prestado, e, por conseguinte, pelos danos causados à 

terceiro. 2. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado 

com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem 

como das circunstâncias da causa, em especial a inscrição indevida do 

autor no órgão de restrição ao crédito. (Ap 114384/2015, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, 

Publicado no DJE 21/09/2015) (grifo nosso). [...] Descurando-se o 

estabelecimento comercial das cautelas necessárias à realização de 

venda mediante cartão de crédito, responde pelos danos decorrentes de 

fraude perpetrada por terceiros. Se o comerciante não comprovou ter 

agido com a diligência devida para regularidade da negociação, deverá 

assumir o risco do negócio. (Ap 102663/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, 

Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo nosso). Não há falar em fato de 

terceiro no presente caso, enquanto excludente de responsabilidade, 

porque a falta de cautela da ré ao proporcionar a contratação em nome da 

autora por terceiro fraudador concorreu diretamente para a ocorrência do 

fato danoso suportado pela autora. Assim, imprescindível é a declaração 

de inexistência do contrato que ensejou a inscrição da autora no cadastro 

de inadimplentes. Entretanto, embora a inclusão no presente caso de 

mostre indevida, é certo que inexiste dever de indenizar, uma vez que 

existe inscrição preexistente por inadimplemento, neste caso, incide o 

entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito: 

Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. É justamente neste 

sentido o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, 

vejamos: [...] Além disso, em se tratando de devedor contumaz, 

negativado com vários registros de dívidas. Aplica-se ao caso a Súmula 

nº 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado direito ao cancelamento”.(Ap 41660/2014, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014) (grifo nosso). [...] A Súmula n. 

385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento - não tem aplicabilidade 

quando o outro apontamento restritivo em nome do autor é posterior. [...] 

(Ap 24196/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017) 

(grifo nosso). É importante ressaltar que a parte autora não trouxe aos 

autos nenhuma prova sequer de que a outra inscrição seria indevida, 

sequer alegou tal fato em sua impugnação à contestação. Assim, sem 

ilustrar os motivos pelos quais a negativação preexistente seria ilícita, é 

preciso considera-la hígida. Ademais, entendo inexistir distinguishing – 

enquanto distinção do caso concreto e o paradigma adotado nesta 

decisão (Súmula 385 do STJ) –, isto porque os fundamentos do enunciado 

citado se adequam perfeitamente ao caso posto. É dizer, havendo 

inscrição anterior devida inexiste ofensa à honra subjetiva do devedor, 

embora seja possível cancelamento da inscrição posterior no caso desta 

ser indevida. No que tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta é de responsabilidade 

dos órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto foge da 

alçada da ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado 

do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para 

declarar a inexistência do negócio jurídico entabulado que deu lastro a 

inclusão da autora no cadastro de inadimplentes, e, por consequência, 

declarar inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste. Sem custas 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 19 de dezembro de 2017. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 19 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] Neste sentido, 

mutatis mutandis, é o entendimento do E. STJ: “1. A responsabilidade do 

fornecedor é interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado 

que ele não se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do 

seu negócio, pois emitiu crédito a terceiros que se utilizaram dos dados 

pessoais do usuário, o que resultou na sua inclusão em cadastro de 

inadimplentes. [...] (AgRg no AREsp 658.346/RS, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011998-50.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PAIVA DA SILVA OAB - MS0013750A (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI FRAGERI DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

 

Intimo a parte Autora, por meio de seus procuradores, para retirar a 

Certidão Judicial de Existência de Dívida que encontra - se disponível na 

secretaria deste Juizado. no mais, intimo para requerer o entender de 

direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010479-69.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID RICARDO DE REZENDE GOMES (EXECUTADO)

 

Autos n. 8010479-69.2017.8.11.0055 Autora: Leite & Artero Ltda. – ME Ré: 

Deivid Ricardo de Rezende Gomes PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995. 2. A parte 

autora não compareceu à sessão de conciliação (cf. ID n. 11195452), 

embora tenha sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 13680415, 

13685032 e 13694542). O comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório (Enunciado n. 20 

do FONAJE[1]), sendo a ausência da parte autora fundamento da extinção 

do feito sem julgamento de mérito (cf. art. 51, I da Lei n. 9.099/95). 3. 

Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino por 

JULGAR EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Ademais, opino por condenar a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, 
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caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o 

débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação dependerá 

do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo 

se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 19 

de dezembro de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de dezembro de 2017. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011253-36.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO CIRIACO COUTINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não há requerimento pendente de análise por este Juízo. 

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, 

procedendo=se as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 19 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012127-21.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANTONIO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Tendo em vista que ainda não decorreu o prazo para embargos, 

consoante consignado na decisão do Id 11075496, indefiro o requerimento 

do Id 11206262. No mais, cumpra-se a decisão retro mencionada. 

Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 19 de dezembro de 2017. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001190-37.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE TIELI RODEN MORIMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001190-37.2017.8.11.0055 Reclamante: DAIANE TIELI RODEN MORIMOTO 

Reclamado: TAM LINHAS AÉREAS S/A PROJETO DE SENTENÇA Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTAÇÃO: Analisando os autos, verifica-se que a questão é de 

direito e os documentos ali existentes são suficientes para julgamento do 

feito, pelo que se passa a decidir conforme o estado do processo. 

Inicialmente, não subsiste a irresignação da parte adversa, incidindo ao 

caso sub judice as normas da Lei 8.078/1990, por existir relação de 

consumo (art. 2º c/c art. 3º). Invertes-se o ônus da prova, por se verificar 

presentes a hipossuficiência e a vulnerabilidade na produção de provas 

em relação ao consumidor, ora reclamante. Demonstra a reclamante ter 

adquirido passagem aérea da Requerida para empreender viagem 

referente ao trecho São Paulo – Cuiabá, para o dia 20/08/2017. Assevera 

que na data do embarque previsto para às 21h15min permaneceu sem 

qualquer informação até as por volta das 02h30min do dia 21/08/2017 

(próximo ao horário inicialmente previsto para chegada em Cuiabá), 

aguardando o embarque, horário em que a Autora foi realocada em um 

hotel, sem ao menos receber voucher para alimentação, tendo a mesma 

que arcar com as despesas de jantar e café da manhã. Assevera que na 

manhã seguinte, apesar do embarque previsto para 11h10min, após 

atraso de aproximadamente 01 hora, realizou o embarque às 12h30min, 

chegando em Cuiabá por volta das 15h00min. Reclama desta forma, o 

cancelamento do voo previsto para o 20/08/2017 e o atraso do voo a que 

foi realocada do dia 21/08/2017, pleiteando a condenação da Requerida ao 

pagamento a titulo de indenização por danos morais no valor de R$ 

15.000,00. Em sua defesa a empresa promovida alega que aconteceu um 

problema técnico na aeronave, ou seja, um imprevisto de manutenção e 

que a empresa Ré visando o bem-estar de todos os seus clientes, 

realocou a Autora em outro voo, sendo certo, que ela conseguiu chegar 

no destino final desejado. Alega inexistência de danos morais requerendo 

a improcedência da ação. Esta é a síntese da demanda, passo a análise 

do mérito. Em relação aos fatos noticiados nos autos, qual seja, o 

cancelamento do voo do dia 20/08/2017 e o atraso no dia 21/08/2017, 

restaram incontroversos sua ocorrência, visto que a empresa aérea 

confirmou a existência de uma manutenção não prevista na aeronave do 

dia 20/08/2017 que ensejou o cancelamento do voo. O que se verifica é 

que a ré deixou de cumprir o contrato de transporte na forma inicialmente 

estipulada, de modo injustificado, porque a “manutenção não prevista” é 

fato fortuito interno da atividade, que não exclui sua responsabilidade. No 

mesmo sentido, colhem-se as decisões abaixo transcritas de nosso E. 

Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS E DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO 

DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – CANCELAMENTO E ATRASO 

DE VOO – RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL – COMPROVADO – DANO 

MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO 

CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1- O cancelamento sob a 

alegação de falha técnica de aeronave, acarreta em responsabilidade 

objetiva da empresa aérea e, por conseguinte, o dever de indenizar pelo 

abalo moral causado (dano moral in re ipsa). 2- Devem ser ressarcidos os 

danos materiais devidamente comprovados pelos autores. 3- A 

indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros 

adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça não merece reparo. 4- Não 

há interesse à apelante no ponto em que requer a minoração dos 

honorários para 10%, percentual já fixado na sentença, de modo que esse 

pedido não deve ser conhecido. (Ap 109007/2017, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017) APELAÇÕES CÍVEIS 

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - CANCELAMENTO DE VOO – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AOS PASSAGEIROS – 

ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE URGENTE MANUTENÇÃO NA 

AERONAVE – NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 

SATISFATÓRIA AOS CONSUMIDORES – FORTUITO INTERNO - ATO ILÍCITO 

– CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – MANUTENÇÃO – DANO 

MATERIAL - REDUÇÃO – RECURSO INTERPOSTO POR AEROVIAS DE 

MÉXICO S.A. DE C.V. AEROMÉXICO PARCIALMENTE PROVIDO E 

DESPROVIDO O RECURSO INTERPOSTO POR NASCIMENTO TURISMO 

LTDA. Conforme o disposto no artigo 14, caput do CDC, a empresa aérea 

é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização e 

responde solidariamente por falhas na prestação dos serviços incluídos 

no pacote comercializado, tais como cancelamento de voo sem a prévia 

comunicação aos consumidores e ausência de assistência satisfatória. 

Devem ser excluídos da condenação ao pagamento de indenização por 

dano material, os gastos alegados e não comprovados pelos autores. A 

ocorrência de urgente manutenção na aeronave não configura hipótese 

de caso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos próprios 

riscos da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), de 
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modo que não deve ser afastada a responsabilidade da empresa de 

aviação e da empresa de turismo, consequentemente, o dever de 

indenizar. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea e a 

empresa de turismo não demonstram que, prestados os serviços, o 

defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro 

(artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor). Deve ser mantida a 

indenização por dano moral fixada em observância aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros 

adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça. (Ap 105850/2016, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016) Logo, a 

isso se pode sim dar o nome de atraso da partida do ponto inicial, 

circunstância que obriga a ré a minimizar o contratempo que causou ao 

consumidor, o que se depreende dos autos, visto que, a ré forneceu 

serviços mínimos para amenizar o dano ocasionado a parte autora, a 

saber: hospedagem e transporte gratuito, consoante determina artigo 14, 

da Resolução n. 141/2010, da ANAC, situação esta que deve ser 

considerada no arbitramento do quantum indenizatório. Entretanto, entendo 

estar caracterizada a falha na prestação de serviço da parte adversa, 

especialmente porque não houve respeito ao dever de informação no 

presente caso – não há provas nos autos de que a autora tenha sido 

devidamente comunicada para que pudesse exercer seu direito ao 

cancelamento, se assim lhe aprouvesse – portanto, devem ser a ré 

responsabilizada na reparação de danos existentes, nos termos do artigo 

14, do Código de Defesa do Consumidor, que diz: “o fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. A responsabilidade é objetiva, 

somente sendo afastada quando comprovado que uma vez prestado o 

serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva da vítima ou de terceiro 

(§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), do que não se desincumbiu. O dano 

moral a ser reparado é puro, pois atingiu direito de personalidade, a honra 

subjetiva da pessoa. Outrossim, a impotência do consumidor às práticas 

usuais do fornecedor, como no caso em tela, causam mais do que mero 

dissabor, trazendo sentimento de angustia, ansiedade e humilhação. 

Referida conduta não é correta, e deve ser reprimida, porque fere os 

deveres contratuais anexos ou laterais de conduta, “que são deveres 

inerentes a qualquer negócio, sem necessidade de previsão no 

instrumento. Entre eles merecem destaque o dever de cuidado, o dever de 

respeito, o dever de lealdade, o dever de probidade, o dever de informar, 

o dever de transparência, o dever de agir honestamente e com 

razoabilidade”[1]. O Requerido violou a boa-fé objetiva, trazida pela 

legislação consumerista para dar equilíbrio às relações contratuais entre 

consumidores e fornecedores (art. 4º, III). Dito isso, deve indenizar a parte 

reclamante em danos morais, cuja prova é dispensada, pois presumida. 

Configuram-se in re ipsa, isto é, decorrem dos transtornos, preocupações 

e aborrecimentos causados pelo evento, prescindindo de provas. Posto 

isso, considerando-se as circunstâncias do caso, a condição econômica 

das partes, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o 

caráter pedagógico da condenação, entende-se que o valor R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a cada um dos reclamantes a título de danos morais a 

ser pago pela reclamada é justo. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO 

POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, 

para: a) Condenar a parte reclamada TAM LINHAS AÉREAS S/A ao 

pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à reclamante DAIANE 

TIELI RODEN MORIMOTO a título de danos morais, com juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo 

INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ). Por consequência de 

causa e efeito, julga-se extinto o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro 

de 2017. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] TARTUCE. Flávio. NEVES. Daniel Amorim Assumpção. 

Manual de Direito do Consumidor. Direito material e processual. 3ª ed. São 

Paulo: Método, 2014, p. 37.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000926-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENIO ROSA E SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 0011372-36.2016.811.0055 Promovente: LUCIENIO ROSA E 

SILVA JUNIOR Promovido: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Compulsando-se os autos 

depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento 

antecipado do feito. Ademais, presentes os pressupostos de constituição 

e de validade do processo, bem como as condições da ação, superada a 

preliminar suscitada, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Relata o promovente, em síntese, que em 10/06/2017 ao tentar acessar o 

sistema de pontuação do programa Tudo Azul para verificação de sua 

quantidade de pontos, não obteve êxito no acesso, sendo informado que 

sua senha e login estavam incorretos. Afirma que ao verificar o sistema 

teve verificou que na data de 25/04/2017 haviam alguns resgates dos 

pontos que acumulou, sendo que do total de 71.900 (setenta e um mil e 

novecentos) pontos constava a informação de “Resgate em passagem 

aérea”, mas que em 09/06/2017 havia a devolução ou “Cancelamento de 

utilização” de 29.900 (vinte e nove e novecentos) pontos. Aduz que, dos 

pontos que foram resgatados de sua conta deu falta de 42.000 (quarenta 

e dois mil) pontos não utilizados pelo promovente e que não foram 

devolvidos e que diante da ausência dos pontos procurou a Requerida 

para registrar a reclamação sob protocolo nº. 2017176457982. Diante do 

exposto, pugna pela condenação da Ré a restituição em dobro de 42.000 

(quarenta e dois mil) pontos utilizados em seu programa de milhagens; ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais); a inversão do ônus da prova e a condenação em custas 

processuais e honorários advocatícios. Essa é a síntese dos fatos e da 

pretensão contidos na exordial. Na peça de contestação, a reclamada 

alega preliminarmente carência da ação por falta de interesse de agir – 

perda superveniente do objeto, tendo em vista que efetuou a devolução da 

pontuação do sistema de milhagens do Autor, e, no mérito afirma que 

nenhum ato ilícito perpetrou, não se podendo falar, no caso, em 

responsabilização civil, por não haver, ademais, danos de ordem moral a 

merecer reparação. Afirma ainda que a AZUL não pode ser 

responsabilizada por um equívoco cometido pelo próprio Autor ou terceiro, 

restando clara a culpa exclusiva do consumidor em questão ou o fato de 

terceiro, não podendo a AZUL arcar com as consequências da desídia 

que ensejou a ausência de pagamento. Requerendo, por fim, a 

improcedência da ação. A priori deixo de acolher a preliminar arguida, 

tendo em vista que não verifico nos autos a perda superveniente do 

objeto, tendo em vista que esta se confunde com o mérito o qual passo a 

analisar. No mais, entendo que, o deslinde da controvérsia que se trava 

neste processo depende da constatação se há ou não, nesta hipótese, 

situação que possa concretizar danos morais indenizáveis. De início, cabe 

destacar que, conforme foi apurado no processo, o reclamante teve de 

fato as milhas acumuladas no sistema Programa Tudo Azul surrupiadas 

por terceiro, mediante alteração de senha sem sua anuência. Tem-se 

ainda que o reclamante buscou em vão, até a propositura desta ação, 

meios de resolver de forma administrativa o impasse e ter suas milhas 

restituídas. Ainda, resta demonstrado nos autos que a empresa reclamada 

efetuou a devolução da pontuação do sistema de milhagens do Autor, 

após a citação, sendo tal fato confirmado pelo autor em sua impugnação. 

Restou demonstrado nos autos a falha na prestação dos serviços por 

parte da demandada ao permitir o resgate das milhas por terceiro 

desconhecido, configurando assim os danos causados à parte autora. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1200 de 1523



Ainda que se considere que a emissão das passagens tenha sido feita 

com utilização de senha, não fica afastada a responsabilidade da ré, uma 

vez que sequer poderiam permitir o resgate de pontos por alguém que não 

seja titular do cartão. Sobre o assunto, transcrevo o seguinte aresto: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PROGRAMA DE MILHAGEM. TAM FIDELIDADE. RESGATE DE PONTOS POR 

TERCEIRO NÃO AUTORIZADO. SUSPEITA DE FRAUDE. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. R$ 

1.000,00. VALOR ADEQUADO. DEVER DE RESTITUIR OS PONTOS. 

SENTENÇA REFORMADA. Caso em que foram resgatados os pontos do 

programa tam fidelidade do autor por terceiro desconhecido e não 

autorizado. Cabível a restituição dos pontos perdidos pelo autor, 

entretanto somente 28.000, pois comprovado pelo próprio autor que já 

foram restituídos 20.000 dos pontos reclamados. Danos morais 

configurados, especialmente para a função pedagógica do instituto. 

Quantum mantido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004923025, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 17/10/2014). Assim, se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). No que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. No que concerne ao pedido de condenação à título a título de 

DANOS MATERIAIS a RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO, no montante de 42.000 

(quarenta e dois mil) pontos em dobro, totalizando 84.000 (oitenta e quatro 

mil) pontos, opino pela improcedência, tendo em vista que não vislumbro 

no caso em apreço a hipótese prevista no Art. 42 do CDC. Afinal para 

aplicação da sanção de repetição em dobro do indébito, pela interpretação 

literal do artigo 42, parágrafo único, do CDC, é necessária a perquirição da 

má-fé do fornecedor. O elemento volitivo, mesmo que apurado de forma 

objetiva, é intrínseco aos atos jurídicos, sendo a boa-fé princípio norteador 

das relações de consumo, conforme expressamente dispõe o artigo 4º, III, 

do CDC. No caso, o promovente não apresentou elementos a demonstrar 

que a conduta da recorrida estaria revestida de má-fé. Nesse sentido é o 

entendimento do STJ: "BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 

535 DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO-LIMITAÇÃO. JUROS 

MORATÓRIOS. TAXA CONTRATADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO 

INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. - (...) O pagamento indevido deve ser 

restituído para obviar o enriquecimento sem causa. A repetição será na 

forma simples quando não existir má-fé do credor ou o encargo tenha sido 

objeto de controvérsia judicial"(STJ - AgRg no AgRg no Ag 729936/RS - 3ª 

Turma - Rel. Min. Humberto Gomes de Barros - Julgamento em 23/08/2007 

- Publicação no DJ em 17/09/2007, página 253). Portanto, a restituição das 

milhas aéreas deve ser procedida de forma simples, não aplicável ao caso 

a sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, contido na inicial, para o fim de: 

Condenar a empresa ré AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A a pagar 

ao reclamante LUCIENIO ROSA E SILVA JUNIOR a importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção 

monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento; Condenar a empresa ré 

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A a título de DANOS MATERIAIS, 

definitivamente, à RESTITUIÇÃO do montante de 42.000 (quarenta e dois 

mil) pontos, de forma simples, ao programa de milhagem pertencente ao 

promovente LUCIENIO ROSA E SILVA JUNIOR, pontos estes que, 

ressalta-se, já foram creditados ao autor pela promovida, nada havendo 

se falar em cumprimento de sentença visando a devolução dessa 

pontuação. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro 2017. Karla Paloma 

Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 18 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001139-26.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CORDEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimo as partes da prestação de contas. Prazo pra manifestação: 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-09.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ALINE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON ALVES DE SOUZA OAB - MT0018940A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRINCESA TURISMO EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000487-09.2017.8.11.0055 Autora: Jessica Aline da Silva Ré: 

Princesa Turismo Eireli DECISÃO: 1. Relatório: Dispensado, com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. Fundamentação: Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares, não havendo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Pois bem, a autora requer pagamento de danos materiais e morais, 

decorrentes de extravio de bagagem pela ré prestadora de serviço de 

transporte rodoviário. A autora afirma que no dia 23 de abril de 2017 viajou 

de Cáceres/MT para Tangará da Serra/MT utilizando os serviços 

oferecidos pela ré. Entretanto, salienta que, ao chegar ao seu destino 

final, constatou que uma de suas malas fora extraviada com todos os 

seus pertences. No condão de comprovar suas alegações junta com a 

inicial cópia do bilhete adquirido e comprovante de despacho da bagagem. 

Diante dos fatos narrados a autora pleiteia reparação por danos de ordem 

moral e indenização por danos materiais no montante total de R$ 13.000,00 

(treze mil reais). A ré, ao seu turno, informa que não possui 
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responsabilidade pelo extravio, uma vez que este teria ocorrido em ônibus 

de outra empresa concessionária de transportes públicos, além disso, 

informa que não há qualquer prova dos danos materiais alegados. A 

autora impugnou os termos da contestação, informando que as empresas 

concessionárias fazem parte de um mesmo grupo econômico (seus 

sócios seriam pai e filho, inclusive), para tanto junta prints retirados da 

pagina oficial da ré em rede social, de sítio eletrônico de noticias e extrato 

da consulta de regularidade cadastral de ambas as empresas, que 

demonstram se tratar de empresas parceiras no fornecimento dos 

serviços concedidos. Neste diapasão, se mostra incontroverso que as 

empresas fazem parte de um mesmo grupo econômico, atuando em 

parceria, portanto deve a empresa ré (emissora do bilhete) ser 

considerada fornecedora, nos termos do art. 3º do CDC. Outrossim, de 

acordo com oficio enviado pela ré ao Procon/Tangará da Serra/MT (cf. ID 

n. 11158495), resta inequívoco que houve oferecimento de acordo para 

resolução administrativa do caso, fato que indica a existência do ato ilícito 

alegado pela autora. Neste caso, com fundamento no art. 6º da Lei 

9.099/95, é preciso reconhecer a verossimilhança das alegações da 

autora, em especial a ocorrência do extravio de malas decorrente da 

desídia da empresa ré (e demais empresas do grupo econômico). Logo, 

evidente está a falha na prestação de serviços, porque o contrato de 

transporte de pessoa, que inclui o da sua bagagem, se encerra com sua 

entrega. E, se do descumprimento da obrigação sobrevieram danos de 

qualquer ordem ao passageiro, surge o dever de indenizar, nos termos do 

artigo 14 do CDC, in verbis: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. A responsabilidade é objetiva, somente sendo 

afastada quando comprovado que uma vez prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa é exclusiva da vítima ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do 

art. 14, do CDC), o que não logrou fazer a parte adversa. Portanto, diante 

da evidente falha na prestação de serviço in casu, devem as rés reparar 

os danos morais suportados pela autora, eis que de fato existiram. É 

evidente que existiu abalo psíquico quando da notícia do extravio de suas 

bagagens, bem como todos os eventuais gastos urgentes que a autora 

teve implicaram em reprogramação financeira, logo, claro está o dano 

moral sofrido por esta. Neste sentido é entendimento do Turma Recursal 

do Estado do Mato Grosso, conforme ementa abaixo colacionada. 

EXTRAVIO DE BAGAGENS. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

CONFIGURADOS. Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de 

Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, 

segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder 

pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. O extravio da bagagem gera, sem dúvida, desconforto, aflição e 

transtornos, que caracterizam o dano moral. Deve ser mantido o quantum 

indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (RI 6022/2010, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA 

RECURSAL, Julgado em 03/05/2011, Publicado no DJE 10/05/2011) (grifo 

inexistente no original). As concessionárias de transporte público, do início 

ao final da relação de consumo, estão adstritas ao cumprimento de suas 

obrigações contratuais, dentre as quais se inclui a obrigação de 

transportar o consumidor e suas bagagens ao destino na forma como 

contratado. Se da inobservância dessa obrigação sobrevieram danos de 

qualquer ordem ao passageiro, surge o dever de indenizar. O dano moral 

pelo extravio de bagagens do passageiro independe da prova de prejuízo, 

porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação 

da ocorrência do fato que o gerou. A indenização deve ser fixada em 

montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, 

atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento 

da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza. Posto isso, considerando-se as 

circunstâncias do caso, os sofrimentos passados pela autora, o caráter 

pedagógico punitivo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, 

entende-se que o valor R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais é justo. De igual modo, se mostra razoável o pedido indenizatório 

realizado pela autora. A quantia pleiteada (R$ 3.000,00) se mostra 

proporcional e razoável em relação aos itens extraviados, especialmente 

considerando se tratar de uma mala com itens de toda a família. Nesse 

sentido, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS – VIAGEM INTERMUNICIPAL DE ÔNIBUS - EXTRAVIO 

DEFINITIVO DE BAGAGEM – APLICAÇÃO DO CDC – SERVIÇO DE 

TRANSPORTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MATERIAL COMPROVADO 

– RAZOABILIDADE DOS VALORES DOS BENS APRESENTADOS PELO 

AUTOR - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL E 

PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Nos contratos de prestação de transporte terrestre de passageiros é 

plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor – CDC, tendo em 

vista que a companhia de transporte caracteriza-se como típica 

fornecedora de serviços (CDC, art. 3º), já o passageiro preenche os 

requisitos para o enquadramento no conceito de consumidor, nos termos 

do art. 2º da Lei n. 8.078/1990. 2. A responsabilidade do transportador é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, pois o fornecedor de serviços 

responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 3. Com 

relação ao dano material por extravio de bagagem, a jurisprudência é 

pacífica quanto ao seu cabimento, no entanto, mesmo com a ausência de 

documentos comprobatórios, referente ao conteúdo da bagagem, o valor 

apontado pelo consumidor deve ser razoável e condizer com a realidade 

fático-processual. 4. O extravio de bagagem ultrapassa o mero 

aborrecimento da vida diária, sendo cabível a indenização por dano moral. 

5. O quantum da indenização por dano moral deve ser fixado em 

observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem 

como das circunstâncias da causa, como a capacidade 

econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo. 6. 

“A indenização por dano moral deve atender a uma relação de 

proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir 

com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da 

razão compensatória para a qual foi predisposta.” (REsp 318379/MG; 3ª 

Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, 

p. 352; in www.stj.gov.br) (Ap 97396/2017, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017) (grifo nosso). 

Portanto, com fulcro no art. 944 do Código Civil, necessária é a 

procedência do referido pedido para reparação integral dos danos 

suportados. 3. Dispositivo: Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, opino por julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: a) condenar a ré ao 

pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e 

correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento, e; b) condenar a 

ré ao pagamento de danos materiais à autora o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a partir de 

cada desembolso, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, 

Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por 

consequência, julga-se extinto o feito, com julgamento de mérito. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 19 

de dezembro de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de dezembro de 

2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-97.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETI SELESTRINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000216-97.2017.8.11.0055 Autora: Valdeti Selestrino da Silva 

Ré: Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o 

ilustre magistrado determinou a intimação da autora para apresentar 

manifestação, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (cf. 

ID n. 10781530). Neste contexto, houve intimação do exequente (cf. ID n. 

13847944 e 13847945), entretanto o prazo determinado transcorreu in 

albis (cf. certidão em ID n. 11200044). Isso caracteriza abandono do 

processo, na forma do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. 3. 

Ante o exposto, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 19 de dezembro de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020049-50.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JROMERO ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO)

CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL OAB - MT0005380A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. Intimo a parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001278-75.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EURIPEDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. Intimo a Parte Reclamante para, 

querendo, Impugnar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001219-87.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E P COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA OAB - MT13286/A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. Intimo a parte 

Reclamante para, querendo, Contrarrazoar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001251-92.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARIA DOS SANTOS FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes, por meio de seus Procuradores, para Audiência de 

Conciliação Redesignada para 19/02/2018, às 16h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001293-44.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DIEGO PILATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CARDOZO DALTO OAB - MT23408/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DOUGLAS REGIS LUIZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. Intimo a parte Reclamante para, 

querendo, Impugnar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001608-72.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE CRUZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 8 de 

janeiro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direit

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001614-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA MUNIZ FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA -MT (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 8 de 

janeiro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001606-05.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ARI DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 8 de 

janeiro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-68.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA KETURI RODRIGUES CHABUDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 08 de janeiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000703-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 08 de janeiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-75.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 08 de janeiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011558-30.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LANA CARDOSO RIBEIRO LOURENCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA LOURENCO PRIETO OAB - MT0012383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DIAS DA SILVA (EXECUTADO)

ADANUBIO SEVERINO MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ROBERTO CORREA PIZZI (TERCEIRO INTERESSADO)
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Tendo em vista o silêncio da parte exequente, determino a 

exclusão das restrições inseridas nos veículos dos executados no 

sistema Renajud. Cumpra-se na íntegra a sentença homologatória do 

acordo, arquivando-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 08 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-44.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

EVERTON BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO PEREZ DE REZENDE OAB - SP0077460A (ADVOGADO)

 

Intimo os Exequente para requererem o que entenderem de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011888-51.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ELIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMIEW CARVALHO SOUZA OAB - MT0019239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Sobre a petição da Executada, intimo o Exequente para, querendo, se 

manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001207-73.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KEONNY TYESKO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. Intimo a Reclamada para, 

querendo, Contrarrazoar, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011064-92.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA MODESTO DE OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT0009809A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Intimo o Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001484-89.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NELSINA LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição do id 11205656 

. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, com depósito na 

conta indicada na referida petição. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 

10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, 

juntando aos autos a nota fiscal com a devida especificação dos serviços 

ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, 

intimem-se os reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se 

manifestem sobre a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. 

Após, certifique-se acerca da regular citação, apresentação de resposta 

ou eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos para 

sentença ou outras deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra, 8 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000709-74.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. Intimo a parte 

Reclamante para, querendo, Contrarrazoar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001133-19.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DANTAS GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 08 de janeiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001215-50.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO ALVES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 08 de janeiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001077-83.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 08 de janeiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001115-95.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 08 de janeiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000251-57.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI TEODORO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANUELLY PEREIRA DA SILVA OAB - PR0049176A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 08 de janeiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS ROBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 07/03/2018, às 13H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCOM BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 07/03/2018, às 14H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCOM BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 07/03/2018, às 14H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE NUNES DE ASSIS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 07/03/2018, às 14H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA FARIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 07/03/2018, às 14H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001605-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FRANCINE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 05/03/2018, às 14H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001609-57.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA GUIMARAES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 05/03/2018, às 15H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001610-42.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR SOUZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 05/03/2018, às 15H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001611-27.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DUILO FRANCISCO SOUZA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 05/03/2018, às 15H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001613-94.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGÊNCIA EDUCACIONAL BRASILEIRA - AEBRA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 05/03/2018, 15H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRITS ALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BILISIM PROVEDORES DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 07/03/2018, às 15H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 07/03/2018, às 15H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FARIAS LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 07/03/2018, às 15H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 06/03/2018, às 16H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO QUERINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 06/03/2018, às 16H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSANA GONCALVES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 
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advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 06/03/2018, às 16H15MIN.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000945-26.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ESPEDITA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição juntada no id 

11283050 . Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, que 

deverão ser depositados em conta indicada pela profissional responsável 

pelos Medicamentos Judiciais e de Alto Custo da Secretaria Municipal de 

Saúde, Sra. Khris Barbosa Gonçalves Capellari, ou outro servidor que 

atue em sua substituição indicado pelo Município, que deverá providenciar 

imediatamente a aquisição do fármaco, comunicando este Juízo. Deverá 

o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, 

§ 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a nota fiscal com a devida 

especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma 

analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os reclamados a fim de 

que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre a prestação de 

contas apresentada pelo(a) reclamante. Após, certifique-se acerca da 

regular citação, apresentação de resposta ou eventual decurso de prazo, 

tornando os autos conclusos para sentença ou outras deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 8 de janeiro de 

2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001492-66.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que não há pedido pendente de apreciação, 

aguarde-se os autos em Secretaria até que sobrevenha pedido de 

levantamento de valores pela Defensoria Pública. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 8 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011094-30.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO)

JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0004045A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO OAB - MT0011099A 

(ADVOGADO)

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Após, INTIME-SE o 

executado para, no prazo de 05 dias efetuar o pagamento do saldo 

remanescente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, INTIME-SE o 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inécia. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 08 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012220-81.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE OAB - MT0017098A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL OAB - MT0006224A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique o decurso do prazo de manifestação do executado 

quanto a penhora realizada no ID 8347586. Decorrido o prazo sem 

manifestação, DEFIRO o levantamento do valor bloqueado em favor do 

exequente. Em seguida, caso nada mais seja requerido no prazo legal, 

deverão os autos tornarem conclusos para extinção (artigo. 924, II, do 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 09 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010316-26.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DA SILVA DARTORA (REQUERENTE)

ALCIR DARTORA (REQUERENTE)

THALES AUGUSTO DARTORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de janeiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000689-83.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALERI POTRICH JUNIOR - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMIR BARDELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Embora tenha constado no termo de audiência que o prazo de 

defesa se dará até a data designada para audiência de instrução, 

CONCEDO o prazo de 05 (cinco) dias, para que o reclamado apresente 

contestação. Após, INTIME-SE o reclamante para, querendo, oferecer 

impugnação no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, conclusos para 

deliberações quanto a necessidade de designar audiência de instrução ou 

análise de possibilidade de julgamento antecipado. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010408-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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ANA CAROLINA AGUIAR GALDEANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação já designada 

nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 09 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011681-18.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G F IND COM DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Devidamente intimado, o executado não compareceu a 

audiência de conciliação, oportunidade que que poderia ter apresentado 

embargos quanto a penhora realizada no ID 8346875. Assim, DEFIRO o 

pedido para levantamento do valor depositado nos autos. Deverá a Sra. 

Gestora certificar-se se o postulante possui poderes na procuração 

outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em caso positivo, 

expeça-se alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada mais 

seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para extinção 

(art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 09 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001189-52.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELCARO HOTEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT0007972A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Com fundamento no art. 145, § 1º, do CPC, declaro minha 

suspeição para julgamento do presente conflito, por motivos de foro íntimo. 

Determino a remessa destes autos ao meu substituto legal, a quem 

incumbirá, doravante, o prosseguimento do feito. Promovam-se as 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 08 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010525-58.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO ELOI SIEBERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY JANAINA BECKER OAB - MT0008666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 08 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO NEVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 08 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011410-09.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ DE AZEVEDO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCCHETTO OAB - MT0005258A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012011-15.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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CLAUDINEI DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 11262631 no prazo de 5 (cinco) dias. Caso seja 

solicitado o levantamento, desde já defiro o pedido. Em seguida, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, deverão os autos tornarem conclusos 

para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010692-46.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA GIOVANA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT0009809A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011404-70.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIVIR OSS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011550-77.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Dias de Alencar Neto OAB - MT0014859A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010350-35.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMIEW CARVALHO SOUZA OAB - MT0019239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 11243883 no prazo de 5 (cinco) dias. Caso seja 

solicitado o levantamento, desde já defiro o pedido. Em seguida, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, deverão os autos tornarem conclusos 

para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010889-64.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WASLEY DE SOUZA STEINBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 11238874 no prazo de 5 (cinco) dias. Caso seja 

solicitado o levantamento, desde já defiro o pedido. Em seguida, caso nada 
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mais seja requerido no prazo legal, deverão os autos tornarem conclusos 

para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010400-32.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO TETSUJI WATASHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI SADI DOS SANTOS BULOW (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Para que seja analisado pedido de penhora on line, necessário se 

faz a apresentação de demonstrativo atualizado do débito. Assim, 

INTIME-SE o exequente para manifestar no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de janeiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-30.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA YONA SOUZA VITASKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA LOURENCO PRIETO OAB - MT0012383A (ADVOGADO)

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A (ADVOGADO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO)

GUILHERME ANIBAL MONTENARI OAB - MT0017165A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-93.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEILSON DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo a parte Reclamante para efetuar o pagamento das Custas 

Processuais, conforme condenação com trânsito em julgado, no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001512-57.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

SANDRA MARIA LOURENCO PRIETO OAB - MT0012383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON CHAGAS DE SOUZA (REQUERIDO)

VALDINEY GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a emenda da inicial. Proceda a Secretaria a inclusão dos 

reclamados Detran e Estado de Mato Grosso no pólo passivo da ação. 

Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, 

notifique-se o representante judicial dos reclamados, a fim de que, no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo 

da petição inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, certifique-se 

e tornem conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra-MT, 9 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001615-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELESBAO VITOR DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 05/03/2018, às 16h15min.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011074-73.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRANCHINI LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na íntegra a decisão do ID 6306473, expedindo-se 

mandado para penhora do veículo mencionado na referida decisão. 

Tangará da Serra, 09 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000808-44.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CLAUDINO GONCALVES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. SOUZA DOS SANTOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seus Procuradores, para Audiência 

de Conciliação designada para 21/03/2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001619-04.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SEBASTIANA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 06/03/2018, às 13h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001620-86.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE DO CARMO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 06/03/2018, às 14h00min.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010011-42.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GENACILDA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que foram esgotados todos os meios para 

satisfação do crédito exequendo, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Intime-se o exequente a fim de que se manifeste 

sobre o resultado da diligência (que foi infrutífera), no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender cabível, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 09 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-36.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISANE DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA- SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012175-77.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDA DE OLIVEIRA VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSAFA FARIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 05/03/2018, às 14H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA LANSANA (REQUERENTE)

RIVALDO PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR QUINTINO DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 05/03/2018, às 16H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RODRIGUES BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LIRIA FERNANDES OAB - MT0015322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 06/03/2018, às 14H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010531-36.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS ANTONIO NUNES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DE TAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT0010062A (ADVOGADO)

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT0008095A (ADVOGADO)
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EDITAL DE 1ª. e 2ª. PRAÇAS AUTOS N.º 8010531-36.2015.8.11.0055 

AÇÃO: Execução de Título Judicial « Processo de Execução « PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO EXEQÜENTE(S): JESUS ANTONIO NUNES DE 

FREITAS EXECUTADO(A, S): GERALDO DOS SANTOS DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/04/2015 VALOR DO DÉBITO: R$ 845,13 

(oitocentos e quarenta e cinco reais e treze centavos) datado de 

28/09/2016. : Dia 09/02/2018, às 15:00 horas : Dia 23/02/2018, às 15:00 

horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO : Átrio do Fórum desta Comarca, sito na 

Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 1220N Bairro: Jardim 

Mirante Cidade: Tangará da Serra-MT Cep:78300000 Fone: (65) 3339-2700 

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): “UMA TV LED 39 POLEGADAS, COR 

PREDOMINANTE PRETA, BI VOLTS, EM OTIMO ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO. LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) 

O(S) BEM(NS): RUA 15-A, 1270-W, JARDIM DO LAGO, TANGARÁ DA 

SERRA/MT. VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 1.150,00 (UM MIL CENTO 

E CINQUENTA REAIS). ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) 

bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da 

avaliação. Não havendo licitantes ou oferta nessas condições na primeira 

data, na segunda data o(s) bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo 

maior lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a 

hipótese de preço vil (CPC, arts. 686, VI e 692). OBSERVAÇÃO: Caso o(s) 

executado(a, s) e/ou seu(s) respectivo(s) cônjuge(s) não seja(m) 

encontrado(a,s) para intimação pessoal, ficam intimados do ato através do 

presente edital. Eu, Humberto Campos, digitei. Tangará da Serra - MT, 10 

de janeiro de 2018. Luciana Tognon Gestora Judiciária Portaria 318/08/DF

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001357-54.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DRIELLY GLENDER ROCHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TONY TURISMO E AGENCIA DE VIAGEM EIRELI - ME (REQUERIDO)

West Central (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 21/02/2018, às 15H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010094-97.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DA SILVA DANTAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO OAB - MT0010755A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR MOREIRA DE LIMA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 22/02/2018, às 09H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001310-80.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO)

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARCELINO DE LIMA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 21/02/2018, às 16H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001035-34.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOMAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 22/02/2018, às 09H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010471-92.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YALEN THIAGO SOUZA WONSOSCKY DUARTE (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 22/02/2018, às 09H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001621-71.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO GAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 06/03/2018, às 14h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001623-41.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WANUBIA DA SILVA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 06/03/2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001625-11.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO FRANCA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seus Procuradores, para Audiência 

de Conciliação designada para 06/03/2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001626-93.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FERNANDES FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 06/03/2018, às 15h15min.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001627-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ALUILDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 06/03/2018, às 15h30min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010331-63.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI LUMERTZ JOSE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Na decisão do ID 11281454 restou claro que, na ausência da Sra 

Khris Barbosa Gonçalves Capelli, os alvarás de levantamento para 

pagamento de medicamentos deverão ficar sob a responsabilidade de seu 

substituto, devidamente credenciado pela Prefeitura Municipal ou, na sua 

ausência, o valor poderá ser depositado diretamente na conta da 

fornecedora do medicamento. Assim, CUMPRA-SE nos referidos termos. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 10 de janeiro de 2017. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001628-63.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seus Procuradores, para Audiência 

de Conciliação designada para 07/03/2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001631-18.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA LIMA AMADEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 06/03/2018, às 16h00min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011610-50.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 11254509 no prazo de 5 (cinco) dias. Caso seja 

solicitado o levantamento, desde já defiro o pedido. Em seguida, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, deverão os autos tornarem conclusos 

para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012353-26.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO A BETTIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Aline Morgana Bettio OAB - MT0006099A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO WILLAMYS BARBOSA DE MELO (REQUERIDO)

INAILSON BARBOSA DE MELO (REQUERIDO)

LUANA MENEZES NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONIQUE ANDRADE MACEDO SILVA OAB - BA38115 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do termo de audiência (ID 1109335), devendo a 

Secretaria Judicial, quando da expedição de atos de citação/intimação, 

observando quanto as informações de atualização do endereço das 

partes. Designe-se nova data para realização de audiência de conciliação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 09 

de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011250-81.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBWAY CUIABA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT0007191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de pedido de restituição do valor do preparo em face de 

total provimento do recurso por ele intentado. Considerando o que dispõe 

o 5.9.5 da CNGC, DEFIRO a devolução da importância recolhida a título de 

preparo e para tanto determino: a) Expedição de ofício ao Departamento 

de Controle e Arrecadação – FUNAJURIS – para efetuar a restituição, 

informando o nome do patrono do recorrente, seu CPF, o número da conta 

corrente, o prefixo da agência e o banco em que deverá ser creditado o 

valor a ser restituído. O referido ofício deverá ser instruído com cópias 

dos seguintes documentos: I - acordão; II - pedido de restituição do valor 

do preparo; III - despacho que deferiu a devolução; IV - guias de 

recolhimento. V- cópia do instrumento de procuração com poderes para 

receber e dar quitação. Após, caso nada mais seja requerido, AO 

ARQUIVO com as devidas baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de janeiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011051-59.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PROCAFE - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PST ELETRONICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT0018280S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 
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cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 09 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010962-36.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE TRETTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 09 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011322-05.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTOS MOREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT0012468A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO FREITAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012007-12.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE MILENE LAMIM (EXEQUENTE)

MARCELO BARBOSA DE FREITAS (EXEQUENTE)

DONIZETI LAMIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELICAR RITA VALOES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A Lei nº 8.036/1990 permite o levantamento do FGTS em 

hipóteses muito específicas, que têm a finalidade de salvaguardar o 

trabalhador, garantindo-lhe renda em caso de demissão e em outras 

hipóteses de relevo social. Em razão disso, referida Lei declara 

expressamente a impenhorabilidade absoluta dos saldos das contas do 

FGTS. O C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo, justamente em 

virtude de sua natureza, que os valores depositados a título de FGTS, 

assim como do PIS, não podem ser penhorados, salvo quando se 

destinarem à quitação de dívida relativa a pensão alimentícia. Não obstante 

a natureza alimentar dos honorários advocatícios, conforme reconhecido 

pela Súmula Vinculante nº 47 do C. Supremo Tribunal Federal, referida 

verba não tem a mesma exata natureza e não goza dos mesmos 

privilégios dos alimentos propriamente ditos. Tanto é distinta a natureza 

das verbas alimentares em questão, que o inadimplemento dos honorários 

advocatícios não enseja a prisão civil do devedor, que é cabível apenas 

em caso de inadimplemento dos alimentos decorrentes de vínculo familiar. 

E apenas nesses casos, ou seja, de alimentos devidos em decorrência de 

vínculo familiar, é que se mostra cabível a penhora em questão, não se 

aplicando ao crédito decorrente de honorários advocatícios. É necessário 

rememorar que o Código de Processo Civil, no art. 833, § 2º, apresenta as 

exceções à impenhorabilidade descrita no inciso IV do mesmo dispositivo. 

O texto que contempla a exceção refere-se expressamente à 

possibilidade de penhora de valores destinados ao pagamento de 

“prestação alimentícia”, e não a qualquer tipo de verba alimentar, 

transparecendo com toda a evidência que o legislador procurou dar 

proteção mais ampla aos titulares de créditos decorrentes de vínculo 

familiar, conforme acima sustentado, ou decorrentes de ato ilícito. A 

“prestação alimentícia”, contemplada na exceção acima descrita, contém a 

ideia de periodicidade e sobrevivência do alimentando, fatores que se 

sobrepõem às hipóteses restritas de movimentação da conta do fundo de 

garantia, que não são equiparados, por consequência, a verbas 

decorrentes de prestação de serviços, como é o caso dos honorários 

advocatícios. Não há, portanto, como conferir uma interpretação extensiva 

para concluir que a possibilidade de penhora alcança também o crédito 

decorrente de honorários por serviços advocatícios. A jurisprudência é 

iterativa nesse sentido: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DO FGTS DO DEVEDOR. 

NÃO CABIMENTO. Apesar de os honorários advocatícios possuírem 

natureza alimentar, tal verba não goza das mesmas prerrogativas da 

verba alimentar, propriamente dita, fixada em ação de alimentos entre 

familiares. Caso em que não é cabível a penhora do FGTS em execução 

de honorários advocatícios. Precedentes da Corte. NEGARAM 

PROVIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70064455389, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, 

Julgado em 25/06/2015). Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS 

VALORES DO FGTS. POSSIBILIDADE SOMENTE EM CASOS 

EXCEPCIONAIS - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EM QUE PESE OS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TEM NATUREZA ALIMENTAR TAL 

HIPÓTESE NÃO RELATIVIZA A NORMA PREVISTA NO §2º DO ART. 2º DA 

LEI Nº 8.036/90. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70067315119, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 16/11/2015). Mandado 

de segurança. Terceiro interessado. Penhora de saldo de FGTS. 

Execução de honorários advocatícios sucumbenciais. Impossibilidade. 

Verba de caráter alimentar que não se confunde com prestação de 

alimentos. Impenhorabilidade reconhecida. Liminar confirmada. Segurança 

c o n c e d i d a . ( T J - S P  -  M S :  2 0 4 9 9 8 2 9 5 2 0 1 3 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2049982-95.2013.8.26.0000, Relator: Bonilha Filho, Data de Julgamento: 

30/04/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

14/05/2014) “É bem verdade que o § 2º excepcionou a proteção legal no 

que concerne ao pagamento de pensão alimentícia o que, no entanto, não 

equivale aos honorários profissionais, mas sim, o crédito alimentar 

proveniente de relações parentais. A se admitir a interpretação buscada 

pelo recorrente chegar-se-ia, por exemplo, à possibilidade da penhora de 

crédito de honorários de advogado para o pagamento de honorários de 

outros profissionais liberais como médicos, engenheiros, etc., o que é 

evidentemente vedado pela legislação que rege a matéria. Por outro lado, 

não custa lembrar que o texto original, aprovado pelo Congresso Nacional 

inserindo a possibilidade de penhora de percentual das verbas alimentares 

foi vetado pelo Poder Executivo (parágrafo 3º).” (TJSP - AI 

2043512-48.2013.8.26.0000, 26ª Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. VIANNA 

COTRIM, j. 05/02/2014); “Isto porque, ainda que a verba honorária tenha 

natureza alimentar, deve prevalecer o entendimento de que os honorários 

advocatícios não se enquadram na definição legal de pensão alimentícia 

de que trata o artigo 1.694 do Código Civil. Desta maneira a penhora em 

verbas provenientes do FGTS só é admitida em execução de alimentos.” 

(TJSP - AI 2062003-06.2013.8.26.0000, 23ª Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. 

PAULO ROBERTO DE SANTANA, j. 12/02/2014); “Ter caráter alimentício 

não é a mesma coisa que ser pensão alimentícia, esta última devida pelo 

alimentante ao alimentando. Não se equiparam, pois os honorários 

advocatícios, que constituem crédito de prestação de serviço profissional 

com a prestação alimentícia devida pelo pai ao filho menor. Não há dúvida 

de que o advogado vive dos honorários que lhes são devidos pelo cliente, 

mas tais verbas, embora tenham caráter alimentar, não se equiparam às 

prestações alimentícias devidas pelos pais aos filhos menores. Tanto se 

trata de verbas que não se equiparam em todos os seus aspectos que 

não vejo possibilidade de execução da verba honorária nos termos 

previstos no art. 733 do CPC, que possibilita ao juiz o decreto de prisão 

civil do devedor inadimplente pelo prazo de um a três meses.” (TJSP - AI 

2059036-85.2013.8.26.0000, 30ª Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. LINO 

MACHADO, j. 18/12/2013); Por fim, necessário salientar que, ainda que se 

partisse da premissa de possibilidade de penhora do FGTS, é evidente que 

o montante a ser penhorado deveria ressalvar montante para garantir-se 

razoavelmente o executado quando de eventual desvinculação 

empregatícia. Em caso de eventual determinação de penhora sobre o total 

dos depósitos e posterior levantamento (em caso da execução não ser 

embargada, ou na hipótese de improcedência dos embargos), não haveria 

qualquer saldo restante para que o Fundo cumpra sua finalidade, que é, 

como ressaltado no início desta decisão, de garantir o trabalhador contra 

os infortúnios decorrentes do encerramento do vínculo empregatício. Ante 

todo o exposto, INDEFIRO o pedido do ID 11167033. Intimem-se os 

exequentes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 09 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010845-79.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DARCIOMAR PAULO PERIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 
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representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Na hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos 

autos, deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de 

reclamado que tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a 

intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, 

correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no Diário 

Oficial. A intimação pessoal será necessária apenas após e se houver 

efetiva penhora. Não sendo opostos embargos, certifique-se, intimando-se 

o credor, que deverá se manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º 

e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 53, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Gestor a proceder na forma do art. 52, VIII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC de 2015. Não cabe fixação de honorários advocatícios em fase de 

cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, em 

face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e de acordo com a 

jurisprudência dominante sobre o tema (Enunciado nº 161 do FONAJE). 

Deverá o exeqüente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011938-77.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON BORSATO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARIA DAISE PIRES GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO)

DARCIOMAR PAULO PERIN (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Na hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos 

autos, deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de 

reclamado que tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a 

intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, 

correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no Diário 

Oficial. A intimação pessoal será necessária apenas após e se houver 

efetiva penhora. Não sendo opostos embargos, certifique-se, intimando-se 

o credor, que deverá se manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º 

e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 53, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Gestor a proceder na forma do art. 52, VIII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC de 2015. Não cabe fixação de honorários advocatícios em fase de 

cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, em 

face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e de acordo com a 

jurisprudência dominante sobre o tema (Enunciado nº 161 do FONAJE). 

Deverá o exeqüente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011643-16.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA HENDGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIEGLINDE WERNER MAIER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Após, INTIME-SE a 

exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010225-96.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDMILSON CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRASDESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Proceda-se a retificação dos polos da ação. Considerando 

presentes todos os requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 

2015, defiro o pedido de processamento do cumprimento de sentença. 

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil de 2015, transitada em 

julgado a sentença sem a satisfação voluntária do débito, intime-se o 

devedor pessoalmente ou por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das custas, se 

houver, sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do 

CPC de 2015) e, caso não haja pagamento no prazo assinalado, deverá 

ser efetuada a penhora e avaliação de bens e elaborado o respectivo 

auto, intimando-se o executado ou o representante legal na pessoa de seu 

advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para 

apresentação de embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC 

de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o 

prazo para embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 

do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono constituído pelo 

executado nos autos, deverá a Secretaria observar que, no caso de se 

tratar de reclamado que tenha sido declarado revel na fase de 

conhecimento, a intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC 

de 2015, correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no 

Diário Oficial. A intimação pessoal será necessária apenas após e se 

houver efetiva penhora. Não sendo opostos embargos, certifique-se, 

intimando-se o credor, que deverá se manifestar sobre uma das 

alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, optando o credor 

pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, 

que deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a 

publicação em jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte 

salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam autorizados o credor, 

o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do art. 52, VIII, desde que 

haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, 

ainda, o credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, 
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§ 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de honorários advocatícios em 

fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais 

Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e de acordo 

com a jurisprudência dominante sobre o tema (Enunciado nº 161 do 

FONAJE). Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 11 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-93.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DOMINGOS DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Proceda-se a retificação dos polos da ação. Considerando 

presentes todos os requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 

2015, defiro o pedido de processamento do cumprimento de sentença. 

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil de 2015, transitada em 

julgado a sentença sem a satisfação voluntária do débito, intime-se o 

devedor pessoalmente ou por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das custas, se 

houver, sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do 

CPC de 2015) e, caso não haja pagamento no prazo assinalado, deverá 

ser efetuada a penhora e avaliação de bens e elaborado o respectivo 

auto, intimando-se o executado ou o representante legal na pessoa de seu 

advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para 

apresentação de embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC 

de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o 

prazo para embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 

do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono constituído pelo 

executado nos autos, deverá a Secretaria observar que, no caso de se 

tratar de reclamado que tenha sido declarado revel na fase de 

conhecimento, a intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC 

de 2015, correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no 

Diário Oficial. A intimação pessoal será necessária apenas após e se 

houver efetiva penhora. Não sendo opostos embargos, certifique-se, 

intimando-se o credor, que deverá se manifestar sobre uma das 

alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, optando o credor 

pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, 

que deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a 

publicação em jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte 

salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam autorizados o credor, 

o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do art. 52, VIII, desde que 

haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, 

ainda, o credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, 

§ 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de honorários advocatícios em 

fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais 

Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e de acordo 

com a jurisprudência dominante sobre o tema (Enunciado nº 161 do 

FONAJE). Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001607-87.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA MOSQUIM POLONI OAB - SP293178 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 10 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001612-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA OLIVEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para juntar aos autos documento que comprove a condição 

de microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como documento 

que comprove poderes de representação pela pessoa que subscreveu a 

petição inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 320 e 

321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 10 de janeiro de 2018 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-47.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE PEREIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO OAB - MT0016919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO OAB - MT0017074S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1218 de 1523



da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 10 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010217-27.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIA APARECIDA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT0009809A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RANGEL JUNIOR & FERNANDES RANGEL LTDA - ME (EXECUTADO)

A DOS SANTOS ROCHA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 10 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010626-03.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIANO BRIDI (REQUERENTE)

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

IRENE BARBOSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

VASNI FIGUEIREDO MARISCO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE PAULO MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)

AVELINA ANTONIA VISITACAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Cumpra-se, NA INTEGRA, o despacho do ID 10996446. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 10 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001213-80.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JORLANDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR OAB - MT0011129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRENNER HUMBERTO COSTA FERNANDES (EXECUTADO)

BRUNA UMBERTA SOARES (EXECUTADO)

 

Intimo a parte Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000970-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WALDERLENE GONCALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ELN GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER OAB - MT0014554A (ADVOGADO)

RAONNY ALVES DE SANTANA OAB - MT22158/O (ADVOGADO)

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

 

Intimo as partes, por meio de seus Procuradores, para Audiência de 

Conciliação designada para 22/02/2018, às 10h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011806-83.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO CRISOSTOMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIENTEC - CENTRO INTEGRADO DE ENSINO TECNICO EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT0018677A (ADVOGADO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu procurador, para ciência do 

inteiro teor da Sentença proferida nos autos.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000021-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON STEIGER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição de id 11304764. 

Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, que deverão ser 

depositados em conta indicada pela profissional responsável pelos 

Medicamentos Judiciais e de Alto Custo da Secretaria Municipal de Saúde, 

Sra. Khris Barbosa Gonçalves Capellari, ou outro servidor que atue em 

sua substituição indicado pelo Município, que deverá providenciar 

imediatamente a aquisição do fármaco, comunicando este Juízo. Deverá 

o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, 

§ 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a nota fiscal com a devida 

especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma 

analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os reclamados a fim de 

que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre a prestação de 

contas apresentada pelo(a) reclamante. Após, certifique-se acerca da 

regular citação, apresentação de resposta ou eventual decurso de prazo, 

tornando os autos conclusos para sentença ou outras deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 10 de janeiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000025-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NEZOKAE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Intime-se a Defensoria Pública para que junte aos autos 

orçamento do procedimento vindicado, ou que comprove a negativa de 

fornecimento por instituição privada, consoante determinado na decisão 

de Id 11310275. Após, conclusos com urgência para deliberações. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 10 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000024-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 10 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIANE SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 07/03/2018, às 16H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-41.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE COIMBRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

fabion de almeida (REQUERIDO)

roberto gomes pinheiro (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 26/02/2018, às 14H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001503-95.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SONI BERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA MARIA GOLIN (REQUERIDO)

LUCIMAR DO NASCIMENTO CARDOSO (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora, na pessoa de suas advogadas para 

que dentro do prazo legal, se manifeste nos autos, face as devoluções 

dos ARs destinados às citações dos promovidos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-05.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. LANGER - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VEIMAR TORRES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 23/01/2018, às 17H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010225-96.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRASDESCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDMILSON CARDOSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

 

VISTOS Proceda-se a retificação dos polos da ação. Considerando 

presentes todos os requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 

2015, defiro o pedido de processamento do cumprimento de sentença. 

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil de 2015, transitada em 

julgado a sentença sem a satisfação voluntária do débito, intime-se o 

devedor pessoalmente ou por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das custas, se 

houver, sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do 

CPC de 2015) e, caso não haja pagamento no prazo assinalado, deverá 

ser efetuada a penhora e avaliação de bens e elaborado o respectivo 

auto, intimando-se o executado ou o representante legal na pessoa de seu 

advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para 

apresentação de embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC 

de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o 

prazo para embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 

do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono constituído pelo 

executado nos autos, deverá a Secretaria observar que, no caso de se 

tratar de reclamado que tenha sido declarado revel na fase de 

conhecimento, a intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC 

de 2015, correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no 

Diário Oficial. A intimação pessoal será necessária apenas após e se 

houver efetiva penhora. Não sendo opostos embargos, certifique-se, 

intimando-se o credor, que deverá se manifestar sobre uma das 

alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, optando o credor 

pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, 

que deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a 

publicação em jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte 

salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam autorizados o credor, 

o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do art. 52, VIII, desde que 

haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, 

ainda, o credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, 

§ 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de honorários advocatícios em 

fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais 

Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e de acordo 
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com a jurisprudência dominante sobre o tema (Enunciado nº 161 do 

FONAJE). Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 11 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001617-34.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS QUERINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 05/03/2018, às 16H45MIN, bem como da r.decisão 

que deferiu a tutela de urgência, parte final, a seguir transcrita: "... Com 

essas razões, não presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO 

a medida de urgência almejada. Tendo em vista a ausência de 

verossimilhança do alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do 

CDC, indefiro também o pedido para inversão do ônus da prova. A prova 

deverá ser produzida pelas partes em obediência à distribuição dinâmica 

prevista no art. 373 do CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada por carta com aviso 

de recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da reclamada na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) 

dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, 

caso não haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem 

a produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

10 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001616-49.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS QUERINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 05/03/2018, às 16H30MIN, bem como da r.decisão 

que deferiu a tutela de urgência, parte final, a seguir transcrita: "...Com 

essas razões, não presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO 

a medida de urgência almejada. Tendo em vista a ausência de 

verossimilhança do alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do 

CDC, indefiro também o pedido para inversão do ônus da prova. A prova 

deverá ser produzida pelas partes em obediência à distribuição dinâmica 

prevista no art. 373 do CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada por carta com aviso 

de recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da reclamada na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) 

dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, 

caso não haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem 

a produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

10 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000925-35.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI DUARTE FERRO TOGNON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000925-35.2017.8.11.0055 Autora: Luci Duarte Ferro Tognon 

Ré: Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de ilegitimidade 

passiva suscitada pela ré por ser evidente que esta faz parte da cadeia 

de fornecedores no presente caso. É dizer, sua posição – enquanto 

empresa receptora ou empresa doadora – no procedimento de 

portabilidade não altera sua responsabilidade pela falha na prestação do 

serviço prestado ao consumidor, o que não afasta – por lógico motivo – 

seu direito de regresso, caso assim entenda. Presentes os pressupostos 

de constituição e de validade do processo, bem como as condições da 

ação, superada a preliminar suscitada, e inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Para os consumidores é possível a 

“facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências” (artigo 6°, VIII, Lei 8.078/1990). Neste 
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ínterim, reputo que as afirmações da parte autora são verossímeis, bem 

como se mostra o consumidor parte frágil e hipossuficiente nessa relação 

de consumo, não possuindo conhecimento específico sobre os serviços 

prestados pela ré e nem meios de constituir amplo acervo probatório. Dito 

isso, aplicando-se o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

inverte-se o ônus da prova. Em síntese, a autora narra que a empresa 

bloqueou os serviços telefônicos contratados de forma indevida, 

realizando a portabilidade de seu número para outrem sem autorização ou 

requerimentos prévios. Diante desses fatos pleiteia reparação pelos 

danos morais decorrentes da falha no serviço (bloqueio indevido). A ré, 

em sua defesa, não controverte os fatos narrados na inicial, apenas 

salienta que não possui responsabilidade no presente caso por se tratar 

de empresa “doadora” no procedimento de portabilidade, existindo 

excludente de responsabilidade denominada “culpa exclusiva de terceiro”. 

Por fim, salienta que os fatos narrados na petição inicial possuem 

natureza de mero aborrecimento. Após análise das provas constituídas 

nos autos, é preciso reconhecer que assiste parcial razão a autora. É 

incontroverso que houve bloqueio dos serviços contratados pela autora e 

que tal fato permaneceu até o cumprimento da tutela antecipada deferida 

(cf. ID n. 10745399). De igual modo, a empresa ré não demonstrou que a 

autora solicitou a portabilidade dos serviços, tampouco que verificou 

adequadamente o procedimento supramencionado. Portanto, é preciso 

reconhecer que a desídia da ré causou o bloqueio indevido da linha 

telefônica da autora, fato que perdurou por cerca de quatro meses e 

ocasionou danos ao patrimônio personalíssimo da autora (que prescinde 

de comprovação da materialização do dano por se tratar de serviço 

essencial). Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS –PROCEDÊNCIA – PORTABILIDADE INDEVIDA 

REALIZADA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR 

– COBRANÇAS DE FATURAS DE LINHAS TELEFÔNICAS INUTILIZADAS – 

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

– ARTIGO 14 DO CDC – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANO MORAL – 

CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – NÃO OBSERVÂNCIA 

AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 

REDUÇÃO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A 

PARTIR DA CITAÇÃO – TERMO INICIAL PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA – DATA DA FIXAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Afigura-se devida a condenação da concessionária de serviços de 

telecomunicações ao pagamento de indenização por dano moral, quando 

demonstrado nos autos que houve a realização de portabilidade indevida – 

sem autorização – e cobranças de faturas de linhas telefônicas 

inutilizadas pelo consumidor. Constatado que o valor fixado a título de 

indenização por dano moral foi excessivo, reduz-se para atender aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O termo inicial para 

incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por 

responsabilidade contratual, é a data da citação (art. 219 do CPC), ao 

passo que a correção monetária incide a partir da fixação (Súmula nº 362 

do STJ). (Ap 147702/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/06/2014, 

Publicado no DJE 26/06/2014) (grifo nosso). RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA - MUDANÇA 

DE PLANO - AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO DETENTOR DA LINHA - CDC - 

DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM – VALOR FIXADO FORA DOS 

PADRÕES PARA SITUAÇÕES SEMALHANTES – DECOTE NECESSÁRIO. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. 1- O bloqueio indevido de linha 

telefônica, por si só, gera constrangimento de ordem moral ao consumidor, 

na medida em que fica impossibilitado de originar chamadas de seu 

telefone. A reparação moral tem função compensatória e punitiva. 2- A 

fixação quantum indenizatório fixado para os danos morais, deve ficar ao 

prudente arbítrio do julgador, de forma a compensar o dano, levando em 

conta as condições financeiras das partes, devendo estar compatível com 

o dano suportado pelo ofendido, mas, obedecendo aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Se o valor excede ao que é aplicado 

pelos Tribunais em situações idênticas, de rigor é o seu decote para 

patamar mais equânime. (Ap 75135/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, 

Publicado no DJE 10/08/2015) (grifo nosso). No presente caso a 

responsabilidade é objetiva, somente sendo afastada quando comprovado 

que uma vez prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva 

da vítima ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), ônus do qual a 

ré não se desincumbiu, vez que não colacionou aos autos nenhuma prova 

da responsabilidade exclusiva de terceiro. Logo, comprovado que a ré 

prestou o serviço de modo falho e parcial, bem como o dano moral puro 

decorrente dessa conduta ilícita, não há que se falar em ausência do nexo 

causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso 

ocorreu em consequência da circunstância provada consubstanciada no 

referido ato ilícito. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO 

POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária, pelo 

INPC, a partir do arbitramento (cf. súmula 362 do STJ), por se vislumbrar 

no caso concreto responsabilidade contratual. De igual modo, opino por 

manter a tutela antecipada alhures deferida. Extingue-se o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 27 de dezembro de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001006-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OELITON CARVALHO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo a Parte Exequente para se manifestar, requerendo o que entender 

de direito,no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011811-08.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. DALBOSCO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO SCHNEIDER IBANEZ OAB - MT0006281A (ADVOGADO)

CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA OAB - MT0005914A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HERMINIO DIAS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AQUILA BORGES DE LIMA OAB - MT0020718A-O (ADVOGADO)

JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000538-20.2017.8.11.0055 Autor: HERMINIO DIAS DE LIMA Ré: 

CLARO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que [i]não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Presentes os pressupostos de constituição e de validade do processo, 

bem como as condições da ação, e inexistindo preliminares a serem 

tratadas, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Para os consumidores 

é possível a “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiências” (artigo 6°, VIII, Lei 

8.078/1990). Neste ínterim, reputo que as afirmações da parte autora são 

verossímeis, bem como se mostra o consumidor parte frágil e 

hipossuficiente nessa relação de consumo, não possuindo conhecimento 

específico sobre os serviços prestados pela ré e nem meios de constituir 

amplo acervo probatório. Dito isso, aplicando-se o artigo 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, inverte-se o ônus da prova. A parte autora 

narra que possui a linha nº (65) 99311-5222, habilitada no na modalidade 

PRÉ-PAGO, onde é necessário inserir recargas para utilizar os serviços, 

ocorre no início do corrente ano começou a ter dificuldades ao utilizar a 

sua linha, momento em que entrou em contato com a reclamada, obtendo a 

informação que seria aberto um chamado para verificação e 

posteriormente entraria em contato, contudo nada foi feito permanecendo 

a linha sem fazer e receber chamadas. Relata ainda que não bastasse os 

problemas apresentados em sua linha, começou a receber notificações de 

que seu nome seria inserido junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

referente a constar débito em aberto junto a reclamada. Desta forma 

requer o imediato restabelecimento da linha (65)99311-5222, bem como, 

bem como se abstenha de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, declarar inexistente os débitos decorrentes das faturas 

emitidas em relação a linha em comento, e indenização por danos morais 

sofridos. Diante da informação de alteração de plano, cabe à ré 

demonstrar a regularidade da mudança realizada e das cobranças 

efetuadas na linha telefônica do promovente, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do Código de Processo Civil, porque inviável a produção de prova 

negativa. A reclamada em sua defesa alega INEXISTÊNCIA DE DANO 

MORAL – CONTRATAÇÃO REGULARAUSÊNCIA DE PROVAS QUE 

CORROBOREM O PLEITO AUTORAL – MERA COBRANÇA – PRECEDENTES 

DO STJ. Afirma que a linha vem sendo utilizada regularmente, bem como 

não há qualquer reclamação acerca em sistema acerca de tal fato, sendo 

assim, resta claro que a contratação é regular, não havendo qualquer 

conduta ilícita praticada pela reclamada. Aduz que não houve qualquer 

relato, nos autos, de situação ou fato, onde seja passível a existência de 

abalo a honra e moral subjetiva do postulante, motivo pelo qual requer a 

improcedência da ação. Diante de todo o exposto se mostra congruente a 

alegação autoral. Explico. A promovida em sua defesa não demonstra de 

forma efetiva quando o promovente solicitou a mudança do plano da 

modalidade pré-paga para pós-paga. Assim, se mostra procedente a 

obrigação de fazer pleiteada pelo autor, para tanto, necessária a 

restabelecer a linha telefônica (65) 99311-522, na modalidade pré-paga, 

declarando inexistente os débitos decorrentes das faturas emitidas em 

relação a linha em comento. No mais, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Não há nos autos informação de que a linha 

telefônica foi suspensa, impossibilitando o autor de realizar e receber 

chamadas, além disso, apesar das cobranças e ameaças de inclusão de 

seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, tal fato não se concretizou. 

Desta forma, entendo que no caso em comento o fato relatado não 

extrapolou os limites do mero aborrecimento, razão pela qual não há que 

se falar em violação a bem jurídico passível de indenização. A 

jurisprudência é neste sentido, vejamos APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO – MUDANÇA DE PLANO LINHA TELEFONICA MÓVEL - 

RELAÇÃO CONSUMERISTA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR - DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - NECESSIDADE - DANOS MORAIS NÃO 

EVIDENCIADOS - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME - SENTENÇA 

PARCIALMENTE MODIFICADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Aplicáveis as regras consumeristas, cabe à empresa de 

telefonia comprovar a anuência do consumidor para alteração de plano 

pré-pago para pós-pago ou a contratação deste serviço, inexistindo essa 

contraprova, faz-se necessária a declaração de extinção do débito. 

Inexistindo a inclusão do nome do consumidor em cadastros de restrição 

de crédito, não há que se falar em danos morais passíveis de indenização. 

(Ap 60025/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, 

Publicado no DJE 18/11/2016) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: a) 

Determinar a empresa promovida a restabelecer a linha telefônica (65) 

99311-522, na modalidade pré-paga, em nome do promovente; b) Declarar 

inexistente e, em consequência, inexigíveis os débitos decorrentes das 

faturas emitidas em relação a linha em comento; c) Julgar Improcedente o 

pedido de indenização por danos morais. Ratificando assim a tutela 

antecipada anteriormente deferida nos autos. Extingue-se o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 20 de dezembro de 2017. Karla Paloma Busato Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 
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necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [i] [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000504-45.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI MARIA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000504-45.2017.8.11.0055 Autora: Irani Maria Vieira Réu: Banco 

Itaú BMG Consignado S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado n. 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de ilegitimidade de 

mérito suscitada pelo segundo réu (BMG S/A), por se mostrar inequívoco 

que esta instituição financeira informou no procedimento administrativo 

instaurado junto ao Procon/Tangará da Serra-MT (cf. ID n. 8784556) que 

teria havido cessão de crédito referente ao contrato discutido nos autos, 

assim é possível aferir que ambas as rés estão na cadeia de 

fornecedores da presente relação de consumo (art. 3º do CDC). 

Presentes os pressupostos de constituição e de validade do processo, 

bem como as condições da ação, e superadas a preliminar suscitada, 

inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. No caso em 

epígrafe, entendo restar configurada relação equiparada de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Inclusive no que toca 

a inversão do ônus da prova (art. 6º, III do CDC). Vejamos: Em síntese, a 

autora narra que contratou empréstimo consignado n. 236470690 tendo 

sido este extinto em 26 de agosto de 2015 ante a renegociação do débito. 

Informa, ainda, que foram realizadas três renegociações (contratos n. 

541437155 e 541463411), e que o débito refinanciado (atualmente o 

contrato n. 566156955) encontra-se ativo e sendo regularmente quitado. 

Entrementes, em que pese a regularidade dos pagamentos, afirma a 

autora que a instituição ré incluiu indevidamente seu nome no cadastro de 

inadimplentes, apontando como gênese o contrato extinto de n. 

236470690. Por ter a empresa ré atuado com negligência, efetuando 

cobrança ilegítima, a autora pleiteia a reparação civil pelos danos morais 

advindos da inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes e a 

declaração de inexistência de débito. A primeira ré não controverte os 

fatos, apenas informa que houve falha na prestação de serviço quando 

da cessão de crédito, motivo pelo qual algumas parcelas não foram 

devidamente baixadas. Já a segunda ré, em sua peça contestatória, ilustra 

que não possui responsabilidade pela inclusão/manutenção no cadastro 

de inadimplentes, razão pela qual inexistiria dever de indenizar. Diante da 

afirmação da parte autora de que a inclusão é indevida, cabe às rés 

demonstrar a regularidade da dívida constituída e mantida em nome da 

autora, nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de 

prova negativa. Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida 

nos autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta controversa a 

legalidade da negativação e as consequências daí advindas. Neste cotejo, 

reputo assistir parcial razão à parte autora. Mostrou-se incontroverso que 

a autora – embora tenha se quedado inadimplente e renegociado o 

financiamento – não possui qualquer pendência atual relacionada ao 

contrato informado no cadastro de inadimplentes (contrato n. 236470690). 

Inclusive, a segunda ré admite ter ocorrido falha na alimentação do 

sistema, motivo ensejador do apontamento. Neste diapasão, é inequívoco 

que a inclusão da autora no cadastro de inadimplentes se mostrou 

ilegítima. Assim, imprescindível é a declaração de inexistência do contrato 

que ensejou a inscrição da autora no cadastro de inadimplentes. 

Entretanto, embora a inclusão no presente caso de mostre indevida, não 

há dever de indenizar no presente caso, uma vez que existem inscrições 

preexistentes por inadimplemento. Neste caso, incide o entendimento 

sumulado do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito: Súmula 385 

do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. É justamente neste sentido o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, vejamos: 

[...] Além disso, em se tratando de devedor contumaz, negativado com 

vários registros de dívidas. Aplica-se ao caso a Súmula nº 385 do STJ: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado direito ao cancelamento”.(Ap 41660/2014, DES. ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014) (grifo nosso). [...] A Súmula n. 

385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento - não tem aplicabilidade 

quando o outro apontamento restritivo em nome do autor é posterior. [...] 

(Ap 24196/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017) 

(grifo nosso). É importante ressaltar que a parte autora não trouxe aos 

autos nenhuma prova sequer de que as demais inscrições seriam 

indevidas. Assim, sem ilustrar os motivos pelos quais as negativações 

preexistentes seriam ilícitas, é preciso considera-las hígidas. Ademais, 

entendo inexistir distinguishing – enquanto distinção do caso concreto e o 

paradigma adotado nesta decisão (Súmula 385 do STJ) –, isto porque os 

fundamentos do enunciado citado se adequam perfeitamente ao caso 

posto. É dizer, havendo inscrição anterior devida inexiste ofensa à honra 

subjetiva do devedor, embora seja possível cancelamento da inscrição 

posterior no caso desta ser indevida. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para 

declarar a inexistência do negócio jurídico entabulado que deu lastro a 

inclusão da autora no cadastro de inadimplentes (contrato de n. 

236470690). Ademais, opino por manter a tutela antecipada anteriormente 

deferida. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 de dezembro 

de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 
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para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de dezembro de 2017. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000455-04.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE NARZETTI (EXECUTADO)

 

Intimo a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000946-11.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA DOS SANTOS MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000946-11.2017.8.11.0055 Autora: Delma dos Santos Medeiros 

Réu: Banco BMG PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado n. 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por DELMA 

DOS SANTOS MEDEIROS em desfavor de BANCO BMG S/A. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

se apresenta imprescindível a realização de perícia técnica para solução 

do litígio. Ora, no caso, a autora sustenta que não celebrou contrato que 

constitui o débito cuja declaração de inexigibilidade pretende, enquanto, de 

outro lado, a ré apresentou diversos contratos com aposição de digitais 

(eis que a autora é analfabeta) que alega pertencer a parte autora, 

afirmando a necessidade de perícia técnica para solução do caso. Assim, 

considerando ser este o ponto nevrálgico do caso posto em análise e por 

ser imprescindível produção de prova pericial para sua adequada 

resolução, necessário é a extinção da presente demanda sem julgamento 

de mérito, por ser demanda de maior complexidade, fugindo, assim, da 

alçada dos Juizados Especiais, na forma do art. 3º, caput da Lei 9.099/95, 

in verbis: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas: Sublinho que sem apoio técnico 

pericial é impossível definir se há fraude no presente caso. Assim, 

pairando dúvidas a respeito da veracidade de documento necessária é a 

perícia papiloscópica a ser realizada sobre esse. É exatamente neste 

sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in 

verbis: PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA LIVRE APRECIAÇÃO DAS 

PROVAS. INSTRUMENTO DE CONTRATO ASSINADO A ROGO. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA EM FACE DA 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. [...] II. Ademais, o 

instrumento de contrato, referente ao financiamento da venda hostilizada, 

no qual consta a impressão digital supostamente da apelante, foi assinado 

a rogo (f. 58), a não socorrer a recorrente a alegação de que seria nulo 

de pleno direito, sobretudo por ter sido esse meio de identificação o 

adotado na procuração ad judicia e ata de audiência (fl. 06/07). III. Por 

advir alegação de fraude, em razão de contrato firmado por terceiro em 

nome da parte autora, e esta somente podendo ser comprovada por 

conhecimentos técnicos (apuração de que se, de fato, a apelada apôs 

sua digital na aludida avença), a realização da prova pericial mostra-se 

indeclinável à aferição do mencionado ardil, que, por envolver matéria 

complexa afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis (Artigos 3o 

e 51, inciso II da Lei de Regência dos Juizados Especiais). IV. Consoante o 

artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), o recorrente, 

sucumbido no seu inconformismo, se sujeita ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Suspendo a 

exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida (Lei 1.060/50, 

Art. 12). V. Recurso conhecido e improvido, o que legitima a lavratura do 

acórdão nos moldes autorizados pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 

(Acórdão n.372005, 20080310220213ACJ, Relator: FERNANDO ANTONIO 

TAVERNARD LIMA 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito 

Federal, Data de Julgamento: 18/08/2009, Publicado no DJE: 28/08/2009. 

Pág.: 271). Partindo dessas premissas, bem como se apresentando 

necessária a realização de perícia papiloscópica para comprovar a 

autenticidade da assinatura aposta no instrumento particular, outro 

caminho não há a não ser reconhecer que não se trata de demanda de 

menor complexidade. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR 

EXTINTO o feito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 de dezembro 

de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 21 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000338-13.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON SOUZA CRUZ (REQUERENTE)

JOSE ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 
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(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000338-13.2017.8.11.0055 Autor: José Alves da Cruz e Outros. 

Réu: Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de ausência de 

interesse processual suscitada pela ré por entender ser legitimo o direito 

de ação do autor no presente caso, isso porque o suposto desconto de 

valores em conta corrente sem prévia contratação é fundamento 

suficiente para demonstrar a existência de interesse processual do autor 

(cf. art. 17 do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

superada a preliminar suscitado, inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. No caso em epígrafe entendo restar 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista, inclusive no que toca a inversão do ônus da 

prova (art. 6º, III do CDC). Vejamos: Em miúdos, o autor pleiteia reparação 

por danos morais e indenização por danos materiais decorrentes de 

suposta falha na prestação de serviços ofertados pela ré. Ilustra que a ré 

passou a descontar valores de seus proventos mensalmente sem 

qualquer fundamento fático, uma vez que não solicitou nenhum 

empréstimo. A ré, em sua peça contestatória, afirma não ter realizado 

nenhuma cobrança indevida, tampouco praticado ato ilícito, porque o autor 

teria realizado cinco empréstimos pessoais pelo caixa eletrônico, mediante 

aposição de senha pessoal, razão pela qual os descontos são legítimos e 

decorreram de negocio jurídico lícito. Diante da afirmação do autor de que 

não houve contratação de dos empréstimos, cabe à ré demonstrar a 

regularidade do negócio jurídico, nos termos do art. 373, II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. Analisando o acima narrado, bem 

como a prova produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório in 

casu, resta controversa a solicitação de crédito e a regularidade das 

cobranças realizadas pela ré. Neste cotejo, com fulcro no art. 6º da Lei 

9.099/95, reputo não assistir razão ao autor. De acordo com a petição de 

emenda à inicial em ID n. 8285218, o autor recebeu os valores relativos 

aos empréstimos consignados, o que demonstra a verossimilhança das 

alegações da ré e afasta a afirmação de fraude contra terceiros. Os 

empréstimos realizados em caixas eletrônicos exigem a utilização do 

cartão magnético e senha pessoal, ambos intransferíveis e de 

responsabilidade do titular da conta. Assim, é crível que o próprio autor, ou 

alguém a seu pedido, tenha realizado as citadas negociações, não 

podendo ser transferida a responsabilidade para a instituição financeira 

ré. Nesse sentido é o entendimento da E. Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso: RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

EMPRÉSTIMO. INOCORRÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. 

AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. BANCO 

QUE COMPROVOU QUE TRANSFERIU PARA O REQUERENTE O VALOR 

DO EMPRÉSTIMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Requerente que alega ter sido vítima de fraude, desconhecendo 

o empréstimo realizado. Provas carreadas aos autos que afastam a 

verossimilhança da alegação autoral. Banco requerido que demonstrou ter 

transferido o montante contratado para conta corrente do requerente. 

Cabia ao requerente demonstrar que não recebeu os valores oriundos dos 

empréstimos em questão. Não o fazendo, prevalece a versão narrada na 

contestação, acarretando-lhe o dever de arcar com o pagamento das 

parcelas do empréstimo, pois o banco comprovou que transferiu o dinheiro 

para o requerente, bem assim que o requerente realizou o empréstimo pelo 

sistema “telefone fácil”, que exige o número do cartão e senha, cujo sigilo 

e guarda são de responsabilidade do titular da conta. Sentença mantida. 

[...] (Procedimento do Juizado Especial Cível 107206420158110019/2016, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 

13/07/2016) (grifo nosso). De igual modo é a posição do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, 

Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO PESSOAL – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO 

AJUSTE – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – PROVA – INEXISTÊNCIA 

– UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL E 

INTRANSFERÍVEL NA VALIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – SAQUE DOS 

NUMERÁRIOS – DÍVIDA LEGÍTIMA – COBRANÇA REALIZADA NO 

EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO DO CREDOR – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Contratado empréstimo por meio de terminal 

eletrônico, com a utilização de cartão magnético e senha pessoal e 

intransferível, de exclusiva detenção e conhecimento da parte autora, não 

há que se falar em ato ilícito cometido pela instituição financeira, 

notadamente quando não demonstrada falha na prestação de serviço. A 

teor do disposto no art. 188, inciso I, do Código Civil, os atos praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de direito não caracterizam ilícito. 

Se o credor promove apontamentos restritivos de crédito fundados em 

dívida comprovadamente vencida e não quitada, age no exercício regular 

de seu direito, pelo que não há que se falar em obrigação de indenizar o 

devedor. (Ap 97078/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 

28/10/2016) (grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - AÇÃO 

DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - 

ART. 42 DO CDC- INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO - 

INVIABILIDADE DE DEVOLUÇÃO - EMPRÉSTIMOS CREDITADOS NA 

CONTA-CORRENTE DA AUTORA - UTILIZAÇÃO DO DINHEIRO - 

RECONHECIMENTO PELA AGRAVANTE - RECURSO NÃO PROVIDO. 

Comprovada a contratação de nove empréstimos com uso de senha 

pessoal, além do efetivo crédito na conta-corrente e a utilização desse 

numerário, inviável reconhecer a irregularidade dos contratos, sendo por 

consequência devidos os débitos realizados, não cabendo restituição. O 

direito à repetição em dobro pressupõe tanto a existência de pagamento 

indevido quanto a má-fé do credor. (AgR 120172/2016, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016) (grifo nosso). [...] 2. 

Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder 

por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas 

pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com 

"chip" e da senha pessoal. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser 

afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora 

contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original 

e mediante uso de senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em que as 

conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter 

sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que 

todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e 

mediante uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a 

respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as 

devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. 

Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com 

o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a 

ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição 

financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a 

entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial 

provido. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017) (grifos 

nossos). Conclui-se, portanto, que a ré não praticou nenhum ato ilícito no 

presente caso. Ao contrário, apenas exerceu regularmente direito 
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decorrente do contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes, na 

forma do art. 188, I do CC. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por julgar 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Por fim, opino por revogar 

a tutela antecipada anteriormente deferida. Sem custas ou honorários 

nesta fase, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95. Por consequência, julgo 

extinto o feito com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado. Tangará da Serra/MT, 22 de dezembro de 2017. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 22 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010227-76.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE SIMOES MONTEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES OAB - MT0011199A 

(ADVOGADO)

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ELETRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT0009779A (ADVOGADO)

LEONARDO DE LIMA NAVES OAB - MG0091166A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. Intimo a parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010099-46.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINA MARTINS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8010099-46.2017.8.11.0055 Autora: Carmelina Martins de Morais 

Réus: Banco Bradesco Financiamentos S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes, 

necessário é inverter-se o ônus da prova, com fundamento no 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, pois presentes os requisitos da 

verossimilhança e hipossuficiência em relação ao reclamante. Vejamos: 

Afasta-se a prejudicial de mérito suscitada pela empresa ré, uma vez que 

o prazo prescricional para discussão de defeitos relativos a prestação de 

serviços (fraude realizadas por terceiros, por exemplo) é quinquenal, na 

forma do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Em síntese, a autora 

narra que a instituição financeira ré passou a descontar indevidamente 

valores de seus proventos. Ilustra que tal ato é ilícito porque jamais 

entabulou contrato com a empresa ré. Deste modo, pleiteia declaração de 

inexistência dos contratos n. 783766998 e 783768214, bem como 

compensação pelos danos morais advindos desta conduta. Diante da 

negativa de contratação, cabe a ré demonstrar a regularidade da dívida 

constituída em nome da autora, nos termos do art. 373, II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. A ré, em sua contestação, afirma 

que no presente caso houve regular contratação de empréstimos 

consignados, motivo pelo qual os descontos nos proventos da autora 

seriam legítimos. Para tanto junta fichas de proposta de empréstimo 

pessoal consignado (cf. ID n. 8103068 e 8103080). Em sua impugnação a 

autora reitera que não contratou os serviços ofertados pela ré, bem como 

sublinha que as assinaturas constantes dos documentos juntados nas 

paginas iniciais das propostas não coincidem com as rubricas nas paginas 

anteriores. Por fim, alega que a empresa ré não comprovou ter 

disponibilizado o montante dos empréstimos supostamente contratados. 

Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a 

distribuição do ônus probatório in casu, resta controversa a contratação 

pela autora dos serviços citados, eventual responsabilidade por fraude 

perpetrada por terceiros, os descontos realizados nos proventos e as 

consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir parcial razão a 

autora. Embora a assinatura aposta no fim do documento seja semelhante 

a apresentada pela autora em sua inicial, as demais constantes no corpo 

do mesmo documento divergem substancialmente no traço e grafia. Neste 

caso, em análise favorável ao consumidor (hipossuficiente), é preciso 

reconhecer a verossimilhança das alegações da autora no tocante a 

possível fraude. Consigno que, icto oculi[5], é possível perceber a 

divergência supramencionada, situação que demonstra a inidoneidade dos 

contratos apresentados. Ademais, é importante asseverar que a empresa 

ré não demonstrou ter disponibilizados os valores supostamente 

emprestados pela autora – prova de facílima produção, bastaria a juntada 

de extratos bancários, por exemplo. Neste caso, havendo fundadas 

dúvidas da contratação pela autora e inexistindo prova do depósito de 

valores favorecendo esta, é preciso reconhecer a inexistência da relação 

jurídica[6]. A responsabilidade pelos danos decorrentes deste ato é da 

empresa ré, tanto por ser objetiva a responsabilidade do fornecedor (cf. 

art. 14 do CDC[7]), tanto por lhe ser inerente o risco do negócio. Neste 

sentido é o posicionamento do E. Tribunal de Justiça, in verbis: [...] 1. A 

responsabilidade do fornecedor (CDC, art. 3º), nos casos de fraude 

perpetrada por terceiros, é interpretada de maneira objetiva, pois incumbia 

à empresa se cercar de todos os meios necessários para averiguação da 

veracidade dos documentos apresentados no ato da contratação, de 

modo que, se não toma as devidas precauções para diminuir o risco do 

seu negócio, responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por 
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conseguinte, pelos danos causados à terceiro. 2. O quantum da 

indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das 

circunstâncias da causa, em especial a inscrição indevida do autor no 

órgão de restrição ao crédito. (Ap 114384/2015, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, 

Publicado no DJE 21/09/2015) (grifo nosso). [...] Descurando-se o 

estabelecimento comercial das cautelas necessárias à realização de 

venda mediante cartão de crédito, responde pelos danos decorrentes de 

fraude perpetrada por terceiros. Se o comerciante não comprovou ter 

agido com a diligência devida para regularidade da negociação, deverá 

assumir o risco do negócio. (Ap 102663/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, 

Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo nosso). Não há falar em fato de 

terceiro no presente caso, enquanto excludente de responsabilidade, 

porque a falta de cautela da ré ao proporcionar abertura de créditos a 

terceiro fraudador concorreu diretamente para que o fato danoso 

suportado pela autora, assim, tenho que seu agir negligente ocasionou, 

mesmo que de forma concorrente, danos de ordem moral a autora. Ainda, 

é oportuno salientar que a falta de cautela da empresa em seu 

procedimento de contratação, acarretando a cobrança de pessoa que não 

contratou os serviços, é ato ilícito que gera dever de indenizar. Neste 

sentido, mutatis mutandis, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso: [...] Todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, 

independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do 

nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, 

independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é 

presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A 

indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual 

foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a 

outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Na 

indenização por dano moral, os juros moratórios devem incidir a partir da 

data do arbitramento. (Ap 149082/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

11/03/2015) (grifo nosso). Assim, considerando ser a ré responsável 

pelos descontos indevidos nos proventos da autora, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela quanto aos seus negócios, necessário é 

que os danos advindos desta negligência sejam devidamente reparados. 

Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de descontos indevidos nos proventos de 

aposentadoria, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, in verbis: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO 

INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RELAÇÃO JURÍDICA 

QUE DEVE SER DECLARADA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – 

PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO 

COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE 

MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas 

ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. 

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a 

dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria 

configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é 

presumido, dispensa comprovação. As instituições financeiras respondem 

objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). O 

montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da 

medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando 

não demonstrada a má-fé. (Ap 130723/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017) (grifo nosso). Logo, 

comprovada que os descontos são indevidos, bem como o dano moral 

puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é 

cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência 

da circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputo 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição econômica e profissional do lesado, a intensidade de 

seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Por 

fim, procedente se mostra o pedido indenizatório realizado pela autora, 

devendo a instituição financeira ré restituir todos os valores indevidamente 

descontados dos proventos desta, corrigidos monetariamente desde cada 

desconto, na forma do art. 186, 927 e 944, todos do Código Civil. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do 

Código de Processo Civil, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para: a) Declarar a 

inexistência dos negócios jurídicos que deram lastro a aos descontos 

indevidos nos proventos da autora (contratos de nº. 783766998 e 

783768214), e, por consequência, declarar inexigíveis quaisquer valores 

decorrentes deste. b) Condenar a ré ao pagamento a autora do valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data do 

primeiro desconto indevido (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo 

INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ). c) Condenar a ré a 

restituir todos os descontos realizados nos proventos da autora, 

corrigidos monetariamente deste a data de cada desconto, e acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ademais, opino por 

tornar definitiva a antecipação de tutela anteriormente deferida. Sem 

custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 22 de dezembro de 2017. 

Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 22 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] "RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - 

PRCESSO EXTINTO EM RAZÃO DE INCOMPETÊCNIA ABSOLUTA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS - RESTRIÇÃO COMERCIAL - CONSUMIDOR QUE 

NEGA TER CONTRAÍDO O DÉBITO - FORNECEDORA QUE APRESETOU 

DIVERSOS CHEQUES SUPOSTAMENTE EMITIDOS PELO CONSUMIDOR - 

ASSINATURAS COMPLETAMETNE DIFERENTES - VERIFICAÇÃO POSSIVEL 

MESMO A OLHOS LEIGOS - PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA - 

INCOMPETÊNCIA ABSOUTA AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - 

PROCESSO EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO - VIOGÊNCIA AO ARTIGO 

515, PARÁGRAFO 3º, DO CPC - FORNECEDORA QUE NÃO COMPROVOU 

A EFETIVA EXISTÊNCIA DO DÉBITO E A RESPONSABILIDADE DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1228 de 1523



CONSUMIDOR - FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL E VITÁVEL - 

INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ADOÇÃO DAS CUTELAS NECESSÁRIAS NO 

MOMENTO DE RECEBER OS CHEQUES - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - 

DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MORAIS - RECLAMAÇÃO 

PARCIALMETNE PROCEDENTE. "Configurado o ato ilícito, tem o consumidor 

direito à proporcional e razoável reparação pelos danos morais sofridos." 

(RI 688/2012, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 05/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012) [6] A 

contrário sensu: [...]. Contratado empréstimo por meio de terminal 

eletrônico, com a utilização de cartão magnético e senha pessoal e 

intransferível, de exclusiva detenção e conhecimento da parte autora, não 

há que se falar em ato ilícito cometido pela instituição financeira, 

notadamente quando não demonstrada falha na prestação de serviço. [...] 

(Ap 97078/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016) 

(grifo nosso). [7] Neste sentido, mutatis mutandis, é o entendimento do E. 

STJ: “1. A responsabilidade do fornecedor é interpretada de forma 

objetiva, até porque ficou configurado que ele não se cercou das cautelas 

necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois emitiu crédito a 

terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do usuário, o que resultou 

na sua inclusão em cadastro de inadimplentes. [...] (AgRg no AREsp 

658.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/03/2015, DJe 07/04/2015)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000916-73.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FEITEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000916-73.2017.8.11.0055 Autora: ANA MARIA FEITEN Rés: 

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). No caso em epígrafe resta configurada 

relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, 

assim restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema 

consumerista. Inclusive no tocante a inversão do ônus da prova (art. 6º, 

inc. VIII do CDC). A autora sustenta que adquiriu no dia 17/11/2015 um 

Smartphone Moto X Play 32GB new - preto através do site submarino e 

que com o uso normal do aparelho, alguns problemas surgiram e a 

requerente entrou em contato com a Requerida e fora orientada a enviar o 

aparelho para a assistência técnica, em razão de estar no período coberto 

pela garantia do produto, o que fora feito pelos correios no dia 03/08/2016. 

Salienta que após o envio do aparelho celular ficou sem resposta, sendo 

por fim extraviado o seu aparelho celular e a omissão da promovida em 

reparar o dano causado. Requer a condenação da promovida na 

restituição do valor pago pelo Smartphone Moto X Play 32GB New - Preto 

no valor de R$ 1.299,00 (um mil reais duzentos e noventa e nove reais), a 

restituição do valor de R$ 19,40 (dezenove reais e quarenta centavos) 

correspondente ao valor pago para enviar o celular para assistência, além 

de indenização pelos danos morais no valor de R$ 8.000,00. Os 

documentos dos autos trazidos pela parte autora (nota fiscal de compra 

do produto, comprovante dos correios de envio para assistência técnica) 

cumulados com a inversão do ônus da prova dão conta de que a versão 

trazida por esta é verossímil, no sentido de que houve falha na prestação 

do serviço consistente na impossibilidade de ter o seu aparelho de volta 

por ter se extraviado, sendo este de responsabilidade da promovida A 

promovida em sua defesa afirma que em nenhum momento se eximiu de 

suas responsabilidades no que tange a prestação da devida assistência 

técnica à consumidora e que não existe qualquer embasamento legal para 

que a Ré providencie a restituição do valor pago no aparelho, visto que a 

Autora, apesar de alegar ter encaminhado o aparelho para a assistência 

técnica, não comprova que tentou retirar o aparelho e lhe foi negado, 

tampouco que o aparelho apresentou vícios após ter retornado da 

assistência, e ainda menos que lhe foi negado novo atendimento. Aduz 

ainda a INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS, requerendo ao final a 

improcedência da demanda. A promovente impugna a contestação 

apresentada. Passo então a decidir. É inconteste que o aparelho 

apresentou defeitos e que foi encaminhado à assistência técnica da 

promovida em 03/08/2016, conforme se exara do comprovante dos 

correios com código de rastreamento anexo aos autos. Ainda, a 

promovida em email trocado com a promovente afirma que referido 

aparelho foi extraviado, razão pela qual resta certa a obrigação da 

promovida em reparar o dano causado à promovente. Portanto, entendo 

que houve violação dos deveres anexos ao contrato[5] no presente caso, 

especialmente por não ter a empresa ré cumprido com sua obrigação em 

relação a se responsabilizar pelo envio do aparelho à assistência técnica 

indicada. Outrossim, não há nos autos quaisquer provas produzidas pela 

ré, esta não juntou qualquer documento indiciário de prova impeditiva, 

modificativa ou extintiva do direito da autora (na forma do art. 373, II do 

CPC) – ônus que lhes competia, sublinhe-se. É importante mencionar que, 

por não ter havido a restituição do valor pago no aparelho celular nos 

presentes autos, o pedido mandamental deve ser julgado procedente. 

Ainda, considerando a responsabilidade objetiva dos fornecedores, que 

somente é afastada quando comprovado que o defeito inexiste, ou, a 

culpa é exclusiva da vítima ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 18, do 

CDC), necessária é a reparação por danos morais no presente caso. O 

dano moral a ser reparado é puro, pois atingiu direito de personalidade, a 

honra subjetiva da pessoa. A impotência do consumidor às práticas 

usuais do fornecedor, como no caso em tela, causam mais do que mero 

dissabor, trazendo sentimento de angustia, ansiedade e humilhação. A ré 

violou a boa-fé objetiva trazida pela legislação consumerista para dar 

equilíbrio às relações contratuais entre consumidores e fornecedores (art. 

4º, inc. III do CDC). Dito isso, deve indenizar a autora em danos morais, 

cuja prova é dispensada, pois presumida. Configuram-se in re ipsa, isto é, 

decorrem dos transtornos, preocupações e aborrecimentos causados 

pelo evento, prescindindo de provas. Bem como por não ter sido 

respeitado o dever de informação adequada correlata a prestação de 

serviço in casu. A jurisprudência é neste mesmo entendimento: Ementa: 

CONSUMIDOR. VÍCIO DE PRODUTO C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. APARELHO 

CELULAR. PRODUTO QUE APRESENTOU DEFEITO DENTRO DO PRAZO DE 

GARANTIA, SENDO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. EXTRAVIO 

DO APARELHO CELULAR. RESPONSABILIDADE DA ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA PELA PERDA DO CELULAR. AFIGURA-SE CORRETA A 

DETERMINAÇÃO DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA À DEVOLUÇÃO DO 

VALOR PAGO AO AUTOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. VÍCIO 

DO PRODUTO QUE CONFIGURA MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 

AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Correto o 

reconhecimento da legitimidade passiva da corre Multimarcas Celulares 

Ltda. A assistência técnica, no presente caso, responde perante o 

consumidor, na medida em que extraviou o aparelho celular deste. Assim, 

vai mantida a sentença que condenou as rés, solidariamente, à restituição 

do valor pago pelo produto. 2. Os defeitos apresentados pelo produto 

adquirido pelo consumidor e a impossibilidade de utilização do aparelho 
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provocam, por certo, transtornos e frustração. Trata-se, contudo, de 

meros dissabores da vida em sociedade, não ensejando lesão a direitos 

da personalidade e a conseqüente indenização. Ademais, o autor relatou 

em seu depoimento pessoal ter adquirido outro aparelho celular. Assim, o 

afastamento dos danos morais é o que se impõe. 3. Sentença reformada 

para afastar os danos morais. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71003704285, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 

27/03/2013) Posto isso, considerando-se as circunstâncias do caso, a 

condição econômica das partes, o caráter pedagógico da condenação, 

entendo que o valor R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais a 

ser pago pela parte ré é justo. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial para: a) 

Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a 

título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade 

contratual, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento; b) 

Condenar a ré a restituição do valor pago no aparelho celular na monta de 

R$ 1.299,00 (um mil reais duzentos e noventa e nove reais), sobre o qual 

incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária, pelo INPC, a partir do evento danoso – envio do aparelho 

celular; c) Condenar a ré a restituição do valor pago no envio do aparelho 

celular à assistência técnica na monta de R$ 19,40 (dezenove reais e 

quarenta centavos) sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, a partir do evento danoso 

– envio do aparelho celular. Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 

9.099/95, art. 55. Por consequência, julga-se extinto o feito, com 

julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 27 de dezembro de 2017. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] [...] são deveres inerentes a qualquer negócio, sem 

necessidade de previsão no instrumento. Entre eles merecem destaque o 

dever de cuidado, o dever de respeito, o dever de lealdade, o dever de 

probidade, o dever de informar, o dever de transparência, o dever de agir 

honestamente e com razoabilidade”.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011327-27.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAMAR FIDELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Aline Morgana Bettio OAB - MT0006099A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F&B BALESTRIN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME (REQUERIDO)

FERNANDO BALESTRIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

IZAEL JOSE RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEXANDRE PROPRIETÁRIO DA AGUA SOL PISCINAS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LAUDINEIA PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimo a Parte Exequente para se manifestar requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010384-49.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FIO DE LUA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - 

ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GESTAO DE SISTEMAS DE CODIGO DE BARRAS DO BRASIL LTDA. - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

 

Certifico que, apesar de intimada, a parte Executada não satisfez 

voluntariamente o débito. Intimo a Parte Exequente para se manifestar 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010244-05.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO CARGNIN QUATRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Processo 

nº 8010244-05.2017.8.11.0055 Reclamante: LUIZ GUSTAVO CARGNIN 

QUATRIN Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO A parte 

reclamante ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO em face do requerido, alegando em síntese 

ser consumidor de energia elétrica fornecida pela empresa requerida, na 

unidade consumidora nº 29613, requerendo nesta demanda a repetição de 

indébito referente ao pagamento da fatura no valor de R$ 1.301,30. O 

promovido em sua defesa requer preliminarmente o acolhimento do 

instituto da Coisa Julgada, afirmando que tramitou ação idêntica, com 

mesmas partes, mesmo objeto e causa de pedir em que o pedido de 

repetição de indébito fora julgado improcedente, processo este que 

tramitou perante este juizado especial – sob Numeração 

8010961-51.2016.811.0055. Assim, requer a extinção do feito com fulcro 

no artigo 485, V do CPC. No caso em comento, mister esclarecer aos 

postulantes a existência do instituto jurídico chamado “coisa julgada”, que 

desempenha as funções de um lado negativa, que consiste no 

encerramento do ofício jurisdicional sobre o assunto, impedindo que haja 

reexame da matéria, e de outro, positiva, em virtude da qual se impõe às 

partes a obediência ao que ficou determinado no julgado. Compulsando os 

autos, verifica-se que de fato as partes litigaram em processo sob 

numeração 8010961-51.2016.811.0055 e que em referido processo a 

fatura no valor de R$ 1.301,30 foi reconhecida devida, portanto, julgado 

IMPROCEDENTE O PEDIDO DE PAGAMENTO EM DOBRO DA QUANTIA em 

questão. Assim, imperioso se faz o reconhecimento da existência de coisa 

julgada ao pleito requerido pelo promovente. 3. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, opino pelo reconhecimento da existência de COISA JULGADA, 

JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no Art. 485, V do CPC, por 

sentença, sem resolução de mérito. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 de dezembro de 2017. KARLA 

PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 05 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 
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de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012105-60.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA PARREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA MARCIA CAMPOS DO NASCIMENTO OAB - MT0009882A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Autos n. 8012105-60.2016.8.11.0055 Reclamante: RODRIGO SILVA 

PARREIRA Reclamado: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA PROJETO DE 

SENTENÇA RELATÓRIO: No âmbito dos Juizados Especiais o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95 /c artigo 27, da lei n. 

12.153/2009. Todavia, para fins de compreensão, necessário pontuar que 

se trata de AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, 

em que figuram como partes as acima nominadas e descritas, 

devidamente qualificadas nos autos, alegando o(a) reclamante que é 

servidor municipal estável na Secretaria Municipal de Educação, exerce o 

cargo efetivo de professor, lotada no Centro Municipal de Ensino Prof. 

Escola Gentila Susin Muraro, por conta de ser pré-candidato a vereador, 

pleiteou o seu afastamento temporário – Licença para atividade política – 

para o pleito eleitoral em 29 de junho de 2016, por imperativo legal previsto 

no art. 1º, inciso II, alínea L da Lei Complementar nº. 64/90. Afirma que 

quando solicitou sua desincompatibilização ainda não tinha seu nome 

aprovado em convenção nem pedido de registro de candidatura, pois, tais 

prazos foram modificados pela reforma eleitoral que antes coincidia com a 

data do pedido de desincompatibilização e que atualmente o período das 

convenções é de 20/07/2016 a 05/08/2016 e o registro de candidatura vai 

até 15/08/2016, enquanto o prazo para desincompatibilização não foi 

alterado e no caso do impetrante seria o prazo de três meses antes das 

eleições. Aduz que anexou no seu pedido de desincompatibilização a 

Declaração do dirigente partidário afirmando que preenche todos os 

requisitos necessários para se candidatar e que, portanto, será escolhido 

em convenção partidária. Assevera que o Requerido concedeu o pedido 

de desincompatibilização do Requerente no dia 01/07/2016, no entanto, 

não garantiu a remuneração do servidor. Requer assim a procedência da 

ação para o fim de condenar o município ao pagamento dos vencimentos 

do autor referente aos meses que 07/2016 e 08/2016, assim como, os 

próximos vencimentos, conforme prevê a lei eleitoral. O promovido em sua 

defesa aduz que não assiste razão ao promovente visto que a licença 

para atividade política do servidor público municipal está prevista no artigo 

101 § 1º e 2º da Lei Complementar Municipal nº 006/1994 que dispõe o 

Regime Jurídico Único dos Servidores e que resta claramente 

demonstrado que a licença para exercer atividade política durante o 

período entre a sua escolha em convenção partidária como candidato e a 

véspera da sua candidatura, será concedida sem direito à remuneração. 

Requerendo assim o indeferimento da Tutela Antecipada requerida pelo 

autor. No mais, dispensado o relatório. FUNDAMENTAÇÃO: Importante 

esclarecer desde já que a desincompatibilização do servidor público é 

requisito legal para que os agentes da administração direta e indireta 

possam se tornar elegíveis. Assim, a licença para atividade política, 

concedida aos servidores candidatos a cargos eletivos está previsto no 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei 8.112/90). 

Conforme a lei que estabelece as razões de inelegibilidade em nosso 

direito (Lei Complementar 64/90), o servidor público apenas poderá 

concorrer a cargo eletivo se promover sua desincompatibilização, ou seja, 

o afastamento do exercício do cargo público que já exerça, dentro de 

certos prazos antes do pleito, sendo o caso dos autos de 3 meses antes 

do pleito. A licença remunerada para atividade política, por sua vez, tem o 

condão de permitir que o agente se afaste de seu cargo provisoriamente 

(para que atenda à regra da desincompatibilização), fazendo jus à sua 

remuneração durante o período de ausência. O ponto controvertido dos 

autos é o que tange ao momento a partir do qual o agente público faz jus a 

essa licença remunerada. Isso porque, segundo a supracitada LC 64/90, o 

servidor público, para se tornar elegível, deve se desincompatibilizar em 

até 3 meses antes do pleito, ou em 6 meses, caso exerça atividades na 

área fiscal. Por outro lado, após a alteração da legislação eleitoral ocorrida 

no ano de 2015, as convenções partidárias, ocasião em que são 

formalmente designados os candidatos e a partir das quais é possível o 

registro da candidatura, passaram a ocorrer apenas 75 dias antes das 

eleições. Antes as convenções ocorriam, normalmente, até o final de 

junho, ou seja, mais 3 meses antes do pleito (coincidindo, mais ou menos, 

o tempo de desincompatibilização com o momento do pedido de registro). 

Pois bem, a questão foi resolvida pela Nota Técnica Consolidada n. 

01/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, expedida pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão. Referida Nota Técnica esclareceu que 

a LC 64/90 e a Lei 8.112/90 não devem ser entendidas como normas 

excludentes. Muito pelo contrário, trata-se de uma combinação que 

fortalece um direito do servidor público, qual seja, o de receber sua 

remuneração durante o período em que precisar se manter afastado do 

cargo para atividade política. Dessa forma, as normas devem ser 

interpretadas como um somatório de garantias, de modo que o servidor 

fará jus à licença remunerada desde o terceiro mês antecedente ao pleito 

eleitoral, ou sexto mês, no caso de serviço em atividades fiscais (ou seja, 

desde o protocolo do requerimento pedindo o afastamento para concorrer, 

que é a prova de desincompatibilização) até o décimo dia seguinte ás 

eleições (e não somente após o registro de sua candidatura pela Justiça 

Eleitoral) até o décimo dia seguinte às eleições[[i]]. A propósito, o Tribunal 

Superior Eleitoral, respondendo a consultas[[ii]] em junho do na de 2016, 

consolidando a posição de que, independentemente de o calendário 

eleitoral ter adiado a data das convenções partidárias, isso não alterou a 

exigência do afastamento do cargo nos prazos previstos na norma. Isso 

significa que o servidor público que não promoveu sua 

desincompatibilização dentro do prazo legal está inelegível, ou seja, aquele 

servidor que não se desincompatibilizou no prazo certamente terá o 

registro indeferido pela Justiça Eleitoral. Logo, deveria estar afastado e 

recebendo remuneração desde antes do registro. Neste sentido a 

jurisprudência: TJ-MG - Reexame Necessário-Cv REEX 

10778120019741001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 22/02/2016 Ementa: 

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR 

PÚBLICO - LICENÇA REMUNERADA PARA CONCORRER A CARGO 

ELETIVO DE VEREADOR - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ART. 1º , I , L, DA 

LEI COMPLEMENTAR Nº 64 /90 - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA 

CONFIRMADA. É direito líquido e certo do servidor público receber 

remuneração durante o período de licença para fins de se candidatar a 

cargo eletivo, conforme assegura o art. 1º , I , l , da Lei Complementar nº 

64 /90. Razões estas que me fazem concluir pela procedência da ação 

determinando que o promovido MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA 

conceda a licença remunerada ao promovente efetuando o pagamento da 

sua remuneração desde a data do pedido de desincompatibilização até o 

décimo dia seguinte às eleições. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO 

POR JULGAR PROCEDENTES os pedidos constantes na exordial, para o 

fim de CONDENAR o promovido MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA a 

efetuar o pagamento da remuneração devida ao promovente desde a data 

do pedido de desincompatibilização até o décimo dia seguinte às eleições 

e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Tangará da Serra/MT, 22 de dezembro de 2017. Karla 

Paloma Busato Juíza Leiga [i] Conforme o § 2º do artigo 86 da Lei 8.112/90. 

[ii] Consultas ao TSE nº 6882, 10087, 10342, 21171, 21256 e 22725. 

Vistos etc. Trata-se de procedimento da fazenda pública que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995 c/c a Lei 12.153/2009, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 22 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000026-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL JOCELYM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante ingressou com a presente ação de obrigação de 

fazer, consistente em tratamento com cirurgião torácico. No entanto, não 

há especificação, nem na inicial, nem na documentação a ela acostada, de 

qual seria especificamente o tratamento que será necessário ser 

realizado. Conforme dispõe o art. 319, IV, do CPC, na petição inicial deve o 

autor deve formular o pedido, com todas as suas especificações, 

providência sem a qual pode não ser possível ao requerido exercer 

plenamente o seu direito de defesa, além de possível prejuízo à 

exequibilidade de eventual provimento jurisdicional que determine a medida 

na forma como foi postulada. Essa exigência se justifica ainda mais no 

âmbito dos Juizados Especiais, em que não é possível a prolação de 

sentenças ilíquidas. Sendo assim, intime-se a Defensoria Pública, para 

que, em 10 dias, apresente o pedido com todas as suas especificações , 

sob pena de ser declarada a incompetência deste Juízo com a 

consequente remessa dos autos à 4ª Vara Cível desta Comarca. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 

10 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000028-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Por ora, cumpra-se na íntegra a r. decisão de recebimento da 

inicial, certificando-se quanto à citação dos reclamados, apresentação de 

contestação ou decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 10 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000390-09.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXIA DAIANE MEDEIROS PERES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000390-09.2017.8.11.0055 Autor: ALEXIA DAIANE MEDEIROS 

PERES OLIVEIRA Ré: Oi S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Pois bem. A autora narra que foi negativada em órgão de restrição de 

crédito por ordem da ré, por uma dívida no valor de R$ 215,12 (duzentos e 

quinze reais e doze centavos), conforme prova certidão anexa à inicial 

(cf. Id. 8254388). Contudo, salienta que tal débito inexiste porque solicitou 

o cancelamento dos serviços contratados em janeiro de 2016 e que as 

referidas cobranças são referentes aos meses de junho/julho/2016. 

Posteriormente ao cancelamento afirma ter descoberto que seu nome 

estava inserido no cadastro de inadimplentes por determinação da ré. 

Assim, pela inscrição indevida no citado cadastro, afirma ter sofrido danos 

de ordem moral. A promovida em sua defesa afirma que a cobrança é 

devida visto que de acordo com a apuração, o terminal F2344492 / 65 – 

3326-1445 esteve ativo sob a titularidade da parte autora entre 13/03/2014 

e 10/08/2016. Aduz que a retirada do serviço se deu por solicitação do 

cliente. Todavia, houve saldo residual após o cancelamento do serviço. 

Saldo este que não foi quitado e gerou a negativação. Requer assim, a 

improcedência da ação. A promovente impugnou os termos da defesa 

afirmando que as informações apresentadas pela Ré não devam 

prosperar, tendo em vista que a realizou a solicitação de cancelamento 

dos serviços em janeiro de 2016, sendo confirmada pelos próprios 

funcionários da Ré que os serviços contratados tinham sido cancelados, 

bem como todos os saldos remanescentes seriam extintos, tendo em vista 

que os serviços não estavam sendo usufruídos. Diante da afirmação 

autoral de que a inscrição foi indevida, caberia à ré demonstrar a 

regularidade da dívida constituída e mantida em nome da autora, nos 

termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Entrementes, entendo que a promovida não se desincumbiu de 

forma satisfatória a este ônus. Neste sentido, mutatus mutandis, é o 

posicionamento da Turma Recursal Única do Estado do Mato Grosso: [...] 

Se o consumidor alega que solicitou o cancelamento do serviço de 

telefonia, compete à empresa prestadora do serviço comprovar, por meio 

de fatura, a existência de eventuais dívidas pendentes, ônus do qual, 

todavia, não se desincumbiu. Incidência do art. 6º, VIII, do CDC. [...]. (RI 

562/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013) (grifo 

nosso). Analisando o acima narrado, somada aos documentos constantes 

dos autos, necessária é a procedência do pedido, reconhecendo-se a 

inclusão no cadastro de inadimplentes como indevida, sendo correlato o 

dever de indenizar no presente caso – uma vez que o dano moral in casu 

é in re ipsa. Sublinha-se que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida por cobranças 

posteriores a solicitação de cancelamento pelo consumidor, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano[5]. Neste sentido é o 

entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL 

E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 

7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. Corte pacificou o entendimento 

de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastro negativo de crédito configura, por si só, dano in re ipsa, o que 

implica responsabilização por danos morais. 2. No caso, o eg. Tribunal de 

origem concluiu que o nome do autor foi mantido indevidamente no 

cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão demandaria o reexame 

do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo 

regimental improvido. (AgRg no AREsp 838.709/SP, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016) 

(grifos inexistentes no original). Logo, comprovada que inclusão no 

cadastro de inadimplentes foi indevida, bem como o dano moral puro, não 

há falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do 

fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da ação/omissão 

da ré. Reputo assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 
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valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição econômica e profissional do lesado, a intensidade de 

seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: a) Declarar inexistente 

e inexigível o débito discutido nestes autos; b) Condenar a ré ao 

pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, 

sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do evento danoso – data da inscrição indevida – (Súmula 54 do 

STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 

362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto responsabilidade 

extracontratual. Ademais, opino por confirmar a tutela antecipada 

anteriormente deferida. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 19 de dezembro 

de 2017. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de dezembro de 2017. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

[5] Nesse sentido, mutatis mutandis, a posição da Turma Recursal do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: “[...] A responsabilidade 

civil da empresa de telefonia é objetiva, pois que a sua condição de 

prestadora de serviços lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade 

do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, 

proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor. Comprovada a falha do 

serviço prestado pela recorrente, a qual deixou de realizar o 

cancelamento do terminal telefônico solicitado pelo consumidor, em face 

da não utilização, passando a realizar novas cobranças e anotação no 

cadastro de proteção ao crédito, mostra-se correta a sentença que a 

condenou ao pagamento de dano moral, o qual, na espécie, não necessita 

da prova, em razão do seu caráter in re ipsa. Considerando o caráter 

compensatório e dissuasório da medida e, em face da análise conjunta da 

condição social e econômica do lesado, bem como da repercussão do 

dano, deve ser mantido o valor da condenação arbitrado a título de danos 

morais, pois se mostra de acordo com os preceitos inseridos nos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (RI 6371/2010, DR. 

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 

30/06/2011, Publicado no DJE 05/07/2011) (grifo nosso)”.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA PEREIRA LEITE POLASTRINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTO. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenização por danos morais. A parte autora requer indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito indevidamente 

nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, pela narrativa dos fatos 

não é possível inferir exatamente quais são os fatos e os fundamentos do 

pedido. Pela narrativa dos fatos não se sabe se a pretensão se funda na 

inexistência de negócio jurídico entre as partes ou, em caso de existência 

do contrato, se já foi extinto pelo adimplemento ou outro motivo. A 

narrativa específica dos fatos é crucial para o deslinde da ação, inclusive 

para assegurar a defesa do reclamado, nos termos do art. 5º, LV, da 

Constituição Federal, não se admitindo alegações genéricas, como no 

presente caso. Assim, faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para que apresente adequadamente os fatos e 

fundamentos jurídicos do pedido, sob pena de indeferimento da inicial 

(artigos 320 e 321 do CPC de 2015) Intime-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 11 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000834-42.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDO IUNG (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 11 de janeiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-33.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELGA YURI DOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA OAB - MT0007671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

Intimo a Exequente para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001168-76.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDIR DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO OAB - MT0010755A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001168-76.2017.8.11.0055 Autor: Alcidir da Cunha Ré: Oi Móvel 

S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é 
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importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e não 

havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Para os consumidores é possível a “facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (artigo 6°, 

VIII, Lei 8.078/1990). Neste ínterim, reputo que as afirmações do autor são 

verossímeis, bem como se mostra o consumidor parte frágil e 

hipossuficiente nessa relação de consumo, não possuindo conhecimento 

específico sobre os serviços prestados pela ré e nem meios de constituir 

amplo acervo probatório. Dito isso, aplicando-se o artigo 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, inverte-se o ônus da prova. Em síntese, o autor 

narra que possuía uma linha telefônica da empresa ré desde 2007 e 

pagava as faturas mediante débito automático em conta corrente. Afirma 

que no mês de junho de 2016 alterou seu plano telefônico para um que 

acompanhava um número de telefone móvel, porém ilustra que não 

recebeu o citado chip para o gozo do serviço. Neste contexto, descobriu 

que terceiros estavam utilizando do serviço que estava sendo cobrado e 

debitado automaticamente em sua conta corrente desde o mês de julho de 

2017. Diante deste fato, alega ter ido até uma loja autorizada da empresa 

ré e solicitou o cancelamento do referido serviço. Entrementes, alega que 

a empresa cancelou indevidamente todos os serviços que estavam sendo 

prestados (inclusive telefonia fixa) e incluiu seu nome no rol dos 

inadimplentes. Diante do exposto, pleiteia a restituição em dobro dos 

serviços indevidamente descontados e reparação pelos danos morais 

decorrentes dos supostos ilícitos. Diante dessa negativa, cabe à ré 

demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome do autor, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, porque inviável 

a produção de prova negativa. A ré, em sua defesa, afirma que o autor 

não juntou qualquer comprovação de que realizou o cancelamento dos 

serviços, tampouco efetuou reclamações de qualquer ordem durante o 

período contratual. Ademais, afirma que não praticou qualquer ato ilícito, 

assim inexistiria dever de reparar in casu. Após detida análise dos autos é 

preciso reconhecer que não assiste razão ao autor. Explico: Embora seja 

da alçada empresa ré demonstrar a regularidade da dívida constituída e 

mantida em nome do consumidor após o alegado cancelamento, nos 

termos do art. 373, II do CPC, cabe ao autor demonstrar que realizou 

pedido administrativo para cancelamento dos serviços, que se trata de ato 

precedente à inclusão indevida. Entretanto, o autor não comprova que 

realizou pedido para cancelamento do serviço prestado (celular n. 65 

984286754) – sequer colaciona número de protocolo do alegado 

atendimento, e-mail, canhoto etc. Portanto, é preciso reconhecer que não 

há prova de suas alegações, na forma do art. 373, I do CPC. Nesse 

sentido, é o entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Vejamos: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TELEFONIA. 

PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO PROVADO. COBRANÇA LEGÍTIMA. 

RECURSO NÃO PROVIDO. A inversão do ônus da prova não tem caráter 

absoluto. Incumbe à parte requerente o encargo de produzir provas 

capazes de formar, em seu favor, a convicção do juiz, conforme regra do 

artigo 373, I do novo Código de Processo Civil. Não se desincumbindo a 

parte requerente desse ônus, limitando-se a alegações, desprovidas do 

suporte probatório necessário ao acolhimento da pretensão, impõe-se a 

improcedência do pedido inicial. Parte requerente que alega ter contratado 

serviço de telefonia da empresa requerida e ter solicitado o seu 

cancelamento, mas que não informou o protocolo comprovando o 

cancelamento do serviço, tampouco juntou qualquer documento 

demonstrando estar em dia com suas obrigações enquanto o contrato 

ainda estava vigendo. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

160142020168110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

11/10/2016, Publicado no DJE 11/10/2016) (grifo nosso). RECURSO 

INOMINADO. LINHA TELEFÔNICA. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO 

PROVADO. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO. A inversão 

do ônus da prova não tem caráter absoluto. Incumbe à parte requerente o 

encargo de produzir provas capazes de formar, em seu favor, a 

convicção do juiz, conforme regra do artigo 373, I do Novo Código de 

Processo Civil. Não se desincumbindo a parte requerente desse ônus, 

limitando-se a alegações, desprovidas do suporte probatório necessário 

ao acolhimento da pretensão, impõe-se a improcedência do pedido inicial. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 

da Lei 9.099/95. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

191262820158110002/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

26/10/2016, Publicado no DJE 26/10/2016) (grifo nosso). A consequência 

do descumprimento do ônus mencionado é a improcedência do pedido, já 

que meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível o pleito de 

repetição do indébito, declaração de inexistência do débito, tampouco o 

pedido de compensação pelos alegados danos morais. Por fim, no que 

tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, 

é oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto foge da alçada da 

ré promover tal ato[5]. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Opino por revogar a tutela 

antecipada anteriormente deferida. Extingue-se o feito com julgamento de 

mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 19 

de dezembro de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de dezembro de 

2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Neste sentido é o posicionamento sumulado do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 

08/09/2008).

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010010-28.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1234 de 1523



Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo o Exequente para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CEZARIA DA SILVA SHIMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no Id 11312864, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 11 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-97.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA RAMOS XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Autos n. 8010115-97.2017.8.11.0055 Autor: Vanusa Ramos Xavier Ré: 

José Marcio Ribeiro PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares, não havendo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe, entendo restar configurada 

relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, 

portanto restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema 

consumerista. Inclusive no que toca a inversão do ônus da prova (art. 6º, 

III do CDC). Embora o réu tenha se feito presente na audiência de 

conciliação (cf. ID n. 6377759), deixou de apresentar defesa no prazo 

determinado (cf. certidão em ID n. 10830361). Assim, na forma do art. 344 

do Código de Processo Civil, as alegações da parte autora são 

presumidamente verdadeiras. Posto isso, impõe-se a decretação de 

revelia em desfavor do réu José Márcio Ribeiro. A revelia é ato processual 

que produz vários efeitos, entre eles a presunção de veracidade dos 

fatos afirmados pela parte autora, presumem-se verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

julgador. É dizer, a revelia não implica em procedência automática do 

pedido inicial. Todavia, não tendo o réu contestado o feito, apresentado 

manifestação ou comparecido em audiência, e havendo verossimilhança 

das alegações do autor, reputo no presente caso verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Em síntese, a autora narra que adquiriu um veiculo do 

réu – proprietário de uma garagem –, a saber: PEUGEOT 207HB XR ano 

2010/2011, cor vermelha, Placas NJV 2864, Renavan n. 207931712, em 09 

de novembro de 2015, por R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais). 

Salienta que ficou acordado que a transferência seria realizada pela 

autora, na forma do parágrafo segundo da cláusula primeira do contrato, 

porém o réu inadvertidamente transferiu o veículo para terceiro 

(ex-companheiro da autora que se encontra em local incerto). Informa que 

não autorizou a referida transferência, e diante desse fato, salienta ter 

sofrido danos de ordem moral e material. Para tanto, junta aos autos cópia 

do contrato de compra e venda de veículo (ID n. 6377681) e extrato do 

veículo junto ao Detran/ES (ID n. 6377618). Após consulta ao sitio 

eletrônico do Detran/MT, é possível verificar que o veículo se encontrava 

em nome de Lindomar Francisco da Silva, e como proprietário anterior Sr. 

Uires Gonçalves Vieira, com aquisição informada em 19 de janeiro de 

2016, e transferência para outra Unidade Federativa (Espírito Santo).[5] E, 

conforme sítio eletrônico do Detran/ES, verifica-se que o atual proprietário 

do veículo é a empresa MN Veículos Ltda. – ME, e como proprietário 

anterior Sr. Lindomar Francisco da Silva, com aquisição informada em 11 

de fevereiro de 2016[6]. Analisando o acima narrado, bem como a prova 

produzida nos autos e a ocorrência da revelia no presente caso, resta 

incontroverso que o réu realizou a transferência do veículo indevidamente, 

uma vez que não observou a cláusula contratual do contrato de compra e 

venda entabulado com a autora que determinava que tal fato seria da 

alçada desta, permitindo que terceiro (ex companheiro da autora) 

transferisse o veículo para si e, ato contínuo, transferisse a terceiro. A 

displicência do réu causou danos de ordem material a autora – que perdeu 

a posse e propriedade do veículo adquirido, devendo o autor ressarcir os 

prejuízos suportados, na forma dos arts. 186, 927 e 944, todos do Código 

Civil. Consigna-se que a responsabilidade pelos danos ocorridos do ato 

citado é do réu, especialmente por ser objetiva a responsabilidade do 

fornecedor (dono de garagem de veículos), na forma do art. 14 do CDC. 

Ademais, não há falar em fato de terceiro no presente caso, enquanto 

excludente de responsabilidade, porque a falta de cautela do réu ao 

permitir a transferência do veículo para pessoa estranha ao contrato 

entabulado, ao arrepio das normas neste definidas, concorreu diretamente 

para a ocorrência do fato danoso suportado pela autora. Assim, tenho que 

seu agir negligente ocasionou, mesmo que de forma concorrente, danos 

de ordem moral. Portanto, considerando ser o réu responsável pelos 

danos materiais suportados pela autora, necessário que este seja 

compelido a indenizá-los no montante de R$ 18.500,00 (dezoito mil e 

quinhentos reais), devidamente atualizados. Por fim, não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de grave falha na 

prestação de serviço que permitiu a transferência do veículo adquirido 

pela autora a terceiro (ex-companheiro), sem autorização prévia, dúvida 

não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inscrição no cadastro de inadimplentes foi indevida, 

bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo 

causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso 

ocorreu em consequência da circunstância provada consubstanciada no 

referido ato ilícito. Reputo assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 
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arbitramento, quais sejam, a condição econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no art. 

487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para: a) Condenar o réu ao 

pagamento de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), a titulo de 

indenização por danos materiais, sublinho que tais valores deverão ser 

acrescidos de juros de mora (simples), a base de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir a partir da 

data transferência indevida do veículo (19/01/2016); b) Condenar o réu ao 

pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 

362 – STJ). Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se 

a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 de dezembro 

de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de dezembro de 2017. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

[5] Ver em http://internet.detrannet.mt.gov.br/ValidaConsultaVeiculo.asp. 

Acesso em 20 de dezembro de 2017. [6] Ver em 

http://sitedetran.es.gov.br/NovoConsultaVeiculoES.asp Acesso em 20 de 

dezembro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001045-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. Intimo a parte Reclamada 

para, querendo, Contrarrazoar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012285-76.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GENIS DIAS PUDO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFA TELECOMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

VISTOS. O pedido de instauração do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica do ID 11109411 deverá ser autuado em apartado, 

por dependência ao processo principal. Assim, promova o exequente as 

adequações necessárias para que seja o requerimento analisado, em 10 

dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso 

de inércia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 13 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000951-33.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BETANIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000951-33.2017.8.11.0055 A ré apresentou embargos de 

declaração com efeitos infringentes alegando haver vício na sentença 

proferida. Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível 

a presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando, os pedidos, em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. Embora a ré se insurja contra os termos 

da sentença, não há dúvidas de que sua irresignação refere-se ao 

conteúdo desta, inexistindo qualquer vício na fundamentação ou no 

dispositivo da decisão. Isso porque os danos morais no presente caso se 

configuraram in re ipsa por decorrerem de inscrição indevida no cadastro 

de inadimplentes (conforme precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça[1]). Portanto, em que pesem os termos dos embargos opostos pela 

parte ré, entendo que a r. sentença tratou da temática posta em 

profundidade. Embora não tenham sido acolhidas suas teses, há 

fundamento suficiente e detalhado no decisum, razão pela qual se 

demonstra que os embargos de declaração não são via própria para a 

citada discussão. Nesse sentido é a posição do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – 

VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.1. 

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, 

hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal 

recurso para reexame da causa. 2. O magistrado não tem obrigação de 

refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, 

mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante 

exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 

21.315/DF) 3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais 

e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria 

expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo 

Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. (ED 159678/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - FATORES QUE 

LEVARAM A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO - 

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou 

erro material (art. 1022 do NCPC). Os aclaratórios, em regra, não permitem 

rejulgamento da causa, de maneira que a atribuição de efeito modificativo 

somente é possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a 

ocorrência dos mencionados vícios no julgado, que não se encontram 

presentes na presente hipótese, porquanto o v. acórdão embargado foi 

claro ao declinar as razões que levaram a majoração do dano moral. (ED 

157243/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) EMBARGOS 
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DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA 

MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS 

REJEITADOS. A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é 

despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da 

matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão 

desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.“Os embargos de 

declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o 

julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de 

declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos 

requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED 

no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, 

v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) Por tudo, verifico 

ser inadequada a via dos embargos de declaração para alteração da 

decisão, uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu 

cabimento. Ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio 

de recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio 

descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, conheço, porém opino por 

JULGAR IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Assim, permanece 

a decisão tal qual foi lançada. Outrossim, considerando que a ré cumpriu 

integralmente os termos da decisão, opino por expedir alvará para 

levantamento dos valores depositados nos presente autos na forma do 

requerido pelo autor no Id. n. 7276174. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 de novembro de 2017. Karla Paloma 

Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 27 de novembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito 

[1] RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

TÍTULO QUITADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO 

OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DANO MATERIAL. 

MÚTUO. NEGÓCIO FRUSTRADO. VALOR OBJETO DO CONTRATO NÃO 

APERFEIÇOADO. RESSARCIMENTO. EFETIVO PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 

DANO EMERGENTE. INEXISTÊNCIA. 1. A inscrição ou manutenção indevida 

do nome do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta, conforme 

jurisprudência reiterada deste Tribunal, o dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos. Precedentes. [...] (REsp 1369039/RS, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 

10/04/2017) (grifo nosso).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011288-30.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RIBAS & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BOLIS OAB - MT0017819A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIUZA DE FATIMA FREITAS (EXECUTADO)

 

Autos n. 8011288-30.2015.8.11.0055 Exequente: Ribas & Cia Ltda. – EPP 

Executada: Deniuza de Fátima Freitas DECISÃO: 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO realizada no 

bojo de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovida por RIBAS E 

CIA LTDA EPP em face de DENIUZA DE FATIMA FREITAS. Nos presentes 

autos o ilustre magistrado determinou a penhora de valores através do 

Sistema Bacenjud (cf. ID n. 6334366), em respeito ao rol previsto no art. 

835 do Código de Processo Civil. Tal medida restou frutífera, tendo sido 

bloqueado o valor de R$ 344,73 (trezentos e quarenta e quatro reais e 

setenta e três centavos). Diante deste ato processual a executada 

promoveu impugnação alegando que tais valores seriam impenhoráveis. 

Neste contexto, afirma que o montante bloqueado encontra-se depositado 

em conta poupança da Caixa Econômica Federal e é inferior a 40 salários 

mínimos, portanto haveria incidência do art. 833, inciso X do Código de 

Processo Civil. A exequente foi intimada e apresentou manifestação (cf. ID 

n. 6334633), alegando que foi dada oportunidade a parte executada de 

solver sua dívida, bem como afirma que essa utiliza a conta poupança 

como forma de burlar a presente execução de título extrajudicial. Diante da 

manifestação do exequente, o ilustre magistrado determinou que a 

executada promovesse a juntada de extratos dos três meses anteriores 

ao bloqueio (cf. ID n. 6334677), determinação não cumprida pela 

executada (cf. ID n. 10505385). Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, entendo que procedem as alegações do exequente. Explico, 

embora não haja dúvidas de que a referida penhora recaiu sobre monta 

inferior a quarenta salários mínimos, bem como estes numerários se 

encontravam depositados na conta poupança, a executada não logrou 

êxito em demonstrar a impenhorabilidade do numerário bloqueado. 

Reconhece-se a verossimilhança das alegações da exequente, na forma 

do art. 6º da Lei 9.099/95, uma vez que a executada não colacionou os 

extratos bancários requeridos pelo juízo, fato que indica a utilização da 

referida poupança como se conta corrente fosse, desnatura sua 

finalidade precípua e legitima a constrição realizada. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON-LINE – AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR – PRESCINDIBILIDADE – BLOQUEIO DE 

CRÉDITOS EM CONTA POUPANÇA – SISTEMA BACEN/JUD – 

DESVIRTUAMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA – PENHORA 

AUTORIZADA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – DECISÃO MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. São impenhoráveis as quantias depositadas 

em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, 

conforme disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil/2015. 

Verificado o desvirtuamento da caderneta de poupança, uma vez que 

utilizada como conta corrente, retirada a sua essência de economia de 

valores, e, por conseguinte, legítima a constrição. [...] (AI 63434/2016, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 

13/12/2016) (grifo nosso). De igual modo, é o entendimento do E. Superior 

Tribunal de Justiça, exempli gratia: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. ACÓRDÃO A QUO 

QUE CONCLUIU PELA UTILIZAÇÃO DA CONTA-POUPANÇA COMO CONTA 

CORRENTE EM RAZÃO DAS SUCESSIVAS MOVIMENTAÇÕES 

FINANCEIRAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. No 

caso, o Tribunal de origem, atento ao conjunto fático-probatório dos autos, 

assentou que "verifica-se, a partir do extrato acostado às fls. 63/65, que a 

conta bancária nº 512.178-7 foi objeto de intensa movimentação, sendo 

realizados descontos e compensações de cheques, gastos com crédito e 

diversos saques, o que descaracteriza sua condição de conta-poupança. 

Na verdade, a forma de utilização da referida conta mostra maior 

proximidade material com uma conta-corrente, que, salvo as verbas de 

caráter alimentar, não está protegida pela impenhorabilidade do art. 649, 

CPC." (e-STJ fls. 191/192). Para se chegar a entendimento diverso do 

contido na decisão hostilizada, necessário seria proceder-se ao 

revolvimento das provas apresentadas, finalidade que escapa ao âmbito 

do apelo manejado, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 

30/03/2015) (grifo nosso). Assim, conclui-se que é pertinente a 

manutenção da constrição, afastando-se a impenhorabilidade da citada 

conta-poupança. 3. Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTES 

os embargos à Execução, na forma do art. 920, III do Código de Processo 

Civil. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 10 de janeiro de 
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2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 10 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IONES DE ALMEIDA CAVANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 08/03/2018, às 09h00min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011621-55.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERNANDES MEDINA (EXEQUENTE)

MARGARIDA ALVES ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO OAB - MT0006337A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

C.J. BOMBAS INJETORAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

O. J. BOMBAS INJETORAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimo a Parte Exequente para se manifestar requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010379-90.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO OLIVEIRA PESSOA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON REZENDE DOS SANTOS OAB - MT0016428A (ADVOGADO)

 

Intimo a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão da Sra. 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-06.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA MARESSA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000623-06.2017.8.11.0055 Autora: Livia Maressa Silva de 

Souza Ré: Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e não 

havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Para os consumidores é possível a “facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (artigo 6°, 

VIII, Lei 8.078/1990). Neste ínterim, reputo que as afirmações da parte 

autora são verossímeis, bem como se mostra o consumidor parte frágil e 

hipossuficiente nessa relação de consumo, não possuindo conhecimento 

específico sobre os serviços prestados pela ré e nem meios de constituir 

amplo acervo probatório. Dito isso, aplicando-se o artigo 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, inverte-se o ônus da prova. Em síntese, a 

autora narra que a empresa bloqueou os serviços telefônicos contratados 

de forma indevida, uma vez que todas as faturas estariam devidamente 

adimplidas. Ademais, diante do bloqueio citado, ilustra ter sido obrigada a 

efetuar recargas não programadas. Para tanto junta cópia das faturas e 

comprovantes de pagamento (cf. ID n. 9081719). Diante desses fatos, 

pleiteia reparação pelos danos morais decorrentes da falha no serviço 

(bloqueio indevido). A ré, em sua defesa, não controverte os fatos 

narrados na inicial, apenas salienta que o bloqueio foi realizado como 

medida de segurança para proteger os interesses patrimoniais da autora. 

Por fim, salienta que os fatos narrados na petição inicial possuem 

natureza de mero aborrecimento. Após análise das provas constituídas 

nos autos, é preciso reconhecer que assiste parcial razão a autora. É 

incontroverso que houve bloqueio dos serviços contratados pela autora e 

que tal fato permaneceu até o cancelamento da referida linha telefônica 

(ocorrido em meados de maio, conforme espelho de atendimento no 

Procon/MT em ID n. 9081719). Portanto, é inequívoco que o lapso temporal 

exacerbado para a resolução do problema suportado pela autora (mais de 

um mês) e o bloqueio indevido do serviço de telefonia móvel ofertado 

causaram danos ao patrimônio personalíssimo da autora, que prescinde 

de comprovação da materialização do dano, especialmente por se tratar 

de serviço essencial. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA - MUDANÇA DE 

PLANO - AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO DETENTOR DA LINHA - CDC - 

DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM – VALOR FIXADO FORA DOS 

PADRÕES PARA SITUAÇÕES SEMALHANTES – DECOTE NECESSÁRIO. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. 1- O bloqueio indevido de linha 

telefônica, por si só, gera constrangimento de ordem moral ao consumidor, 

na medida em que fica impossibilitado de originar chamadas de seu 
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telefone. A reparação moral tem função compensatória e punitiva. 2- A 

fixação quantum indenizatório fixado para os danos morais, deve ficar ao 

prudente arbítrio do julgador, de forma a compensar o dano, levando em 

conta as condições financeiras das partes, devendo estar compatível com 

o dano suportado pelo ofendido, mas, obedecendo aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Se o valor excede ao que é aplicado 

pelos Tribunais em situações idênticas, de rigor é o seu decote para 

patamar mais equânime. (Ap 75135/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, 

Publicado no DJE 10/08/2015) No presente caso a responsabilidade é 

objetiva, somente sendo afastada quando comprovado que uma vez 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva da vítima ou 

de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), do que não se 

desincumbiu. Logo, comprovado que a ré prestou o serviço de modo falho 

e parcial, bem como o dano moral puro decorrente dessa conduta ilícita, 

não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é 

cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência 

da circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição econômica e profissional do lesado, a intensidade de 

seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial para condenar a ré ao pagamento do valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

– data do bloqueio indevido – (cf. súmula 54 do STJ), e correção 

monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (cf. súmula 362 do STJ), por 

se vislumbrar no caso concreto responsabilidade extracontratual. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 19 de dezembro de 2017. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de dezembro de 2017. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000100-91.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAN TOM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SARAH ALVARENGA DE MATOS (EXECUTADO)

 

Intimo a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão da Sra 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000879-46.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello (EXEQUENTE)

CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FERREIRA DE SA NETO (EXECUTADO)

 

Intimo a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão da Sra 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001378-30.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Cumpra-se o despacho do ID 10689027. Tangará da Serra/MT, 10 

de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-08.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SALAZAR JONAS MARQUETTI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA OAB - MT0014142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO OAB - SP0177342A (ADVOGADO)

NADIR GONCALVES DE AQUINO OAB - SP0116353A-O (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique-se acerca da existência de valores vinculados aos 

autos, uma vez que o executado B2W - Companhia Digital, noticiou que 

efetuou o pagamento do valor inicial da condenação. Em caso positivo, 

considerando que o recurso foi julgamento parcialmente procedente, 

reduzindo o valor da condenação em R$ 1.000,00 (um mil reais), 

proceda-se o levantamento do valor devido ao exequente, devidamente 

atualizado, observando os dados bancário informados, devendo, ainda, o 

remanescente ser devolvido ao executado B2W -- Companhia Digital. 

Após, caso nada mais seja requerido, conclusos para extinção (art. 924, 

II, CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 10 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011744-43.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEO CONSTRUCOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROMIL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(30 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso 
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de inércia. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 10 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-85.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CRUZ DE LIMA RAIMUNDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N B DIAVAN E CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Intime-se a parte adversa a fim de que se manifeste sobre os 

embargos opostos nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.023, § 2º, 

do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 10 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011030-20.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA KAREN ROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO PEREIRA DE MOURA OAB - MT0010788A (ADVOGADO)

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 10 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010463-91.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA MARIA PEGORINI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANY SANTOS RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Oficie-se à MAXXICASE, empregadora da executada, para que 

continue procedendo os descontos em sua folha de pagamento, até que 

seja alcançado o valor total do débito executado. Certifique-se o decurso 

do prazo de manifestação da executada quanto aos valores já 

depositados nos autos. Decorrido o prazo, sem manifestação, DEFIRO o 

levantamento do valor em favor da exequente. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 10 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000893-30.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRA DE ARAUJO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 10 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000027-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON LUIZ TELINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LUIZ TELINE OAB - SP251268 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CATARATAS ELETRO SHOPPING LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se os autos à origem, com as homenagens 

deste Juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de janeiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000754-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILDA MARIA DE CASTILHO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PEREIRA 00496663127 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 10683941. Oficie-se conforme requerido. 

Com a resposta positiva e, caso o endereço seja diverso do informado 

nos autos, CITE-SE/INTIME-SE nos termos da decisão o ID 9343790. Caso 

a resposta seja negativa, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Outrossim, com relação ao pedido de buscas no SIEL, 

deverá a parte exequente informar o nome da mãe, data de nascimento ou 

o número do título de eleitor do executado, a fim de que seja apreciado o 

pedido, uma vez que para o atendimento da providência é imprescindível a 

informação sobre referidos dados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 11 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011182-68.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONI QUEIROZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ao arquivo com as devidas baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010373-49.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILMA APARECIDA ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT0009809A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA- REPRES. LEGAL- 

MARCIO JOSE LIMA ROCHA (EXECUTADO)

SEMP TOSHIBA INFORMATICA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a reclamada SEMP TOSHIBA INFORMÁTICA LTDA para, 

no prazo de 5 dias, manifestar se o comprovante de depósito juntado no Id 

11261688 corresponde efetivamente ao valor da condenação, uma vez 

que o recurso inominado foi julgado parcialmente procedente, reduzindo o 

valor da condenação em danos morais para o valor de R$ 3.000,00. 

Decorrido o prazo, sem manifestação, INTIME-SE o reclamante para se 

manifestar sobre o comprovante de depósito, no prazo de 5 dias. Caso 

seja solicitado o levantamento, DEFIRO desde já defiro o pedido. Em 

seguida, deverá os autos virem conclusos para extinção (artigo. 924, II, do 

CPC). Caso não haja manifestação, ARQUIVEM-SE. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 11 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010005-35.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA CRISTINA PEREIRA PASSOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 11 de janeiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010954-30.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN DOS SANTOS CORREIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS OAB - MT0016885A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 11 de janeiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010870-92.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAISA BRAGA SARMENTO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para expedição de certidão para os fins 

pretendidos, que deverá ser disponibilizada ao exequente. Em seguida, 

INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito no prazo 

de 10 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 11 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-95.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER ROSALINA REAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Retifique-se os polos da ação. Considerando presentes todos os 

requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 2015, defiro o pedido 

de processamento do cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 

do Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença 

sem a satisfação voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente 

ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de 

ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso 

não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora 

e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, intimando-se o 

executado ou o representante legal na pessoa de seu advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – 

Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para 

embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). 

Na hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos autos, 

deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que 

tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 11 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001101-14.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON BRIZOLLA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o reclamante para, querendo, oferecer impugnação a 

contestação no prazo de 10 dias, uma vez que foi retirado o sigilo da 

referida peça e documentos que a acompanham. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 11 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-56.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES OAB - MT0020629A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORJAS TAURUS SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ OAB - RS32803 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 11 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012038-95.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GLACI APARECIDA VIGILATO AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO AILTON DA SILVA OAB - MT17070/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS (REQUERIDO)

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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Vistos. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

os pedidos dos IDs 11205708 e 11205819, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangara da 

Serra/MT, 11 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012390-53.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA FERREIRA MACIEL DE LIMA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 11 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010551-66.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON LORENZETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Retifique-se os polos da ação. Considerando presentes todos os 

requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 2015, defiro o pedido 

de processamento do cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 

do Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença 

sem a satisfação voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente 

ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de 

ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso 

não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora 

e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, intimando-se o 

executado ou o representante legal na pessoa de seu advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – 

Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para 

embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). 

Na hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos autos, 

deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que 

tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 11 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-46.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES OAB - MT0016155A-O 

(ADVOGADO)

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT0014167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT0014522A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 
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ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 11 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000820-58.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLENI LURDES DO AMARAL WIEDERKEHR (REQUERENTE)

JAIR WIEDERKEHR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT0009183A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STAILER IVO GALLEGO (REQUERIDO)

NIVALDO APARECIDO GALLEGO (REQUERIDO)

ELIZA MARA ROSA GALLEGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que todos os executados foram devidamente 

citados, desnecessária a providência requerida no ID 11217241. Assim, 

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-95.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para expedição de certidão para os fins 

pretendidos, que deverá ser disponibilizada ao exequente. Em seguida, 

INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito no prazo 

de 10 dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em 

caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR MIGUEL LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 11241502 no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO desde já defiro o pedido. Em seguida, deverá os 

autos virem conclusos para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Caso não 

haja manifestação, ARQUIVEM-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 11 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010612-48.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 11 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012045-24.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALTO GEOVA SPINDOLA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

 

VISTOS Defiro o requerimento formulado pelo exequente, determinando a 

inclusão de restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via 

RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. 

Considerando que a diligência pelo RENAJUD também foi infrutífera, passo 

à análise do requerimento para pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD. 

Conforme dispõe o item 2.16.1 da CNGC, somente se justifica a requisição 
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de informações à Receita Federal do Brasil quando o credor demonstrar e 

justificar ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-las, ou quando 

determinada ex officio pelo magistrado, que deverá sucintamente justificar 

a requisição. No caso dos autos, verifico que o credor justificou 

adequadamente a impossibilidade de obter tais informações por outros 

meios, tanto que foram efetivadas diversas diligências no sentido de 

localizar bens/endereços, as quais restaram infrutíferas. Nesse passo, 

tendo o requerente cumprido a exigência descrita no comando 

regulamentar acima descrito, DEFIRO o pedido. A requisição será feita por 

meio da ferramenta INFOJUD, conforme o item 2.16.1.1 da CNGC, devendo 

a Secretaria se atentar para o cumprimento dos itens 2.16.4 e ss. da 

CNGC. Considerando que essa diligência também foi inexitosa, tendo em 

vista que não há declarações na base de dados da SRF, intime-se a 

exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 

09 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000040-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA TEODORO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Por ora, cumpra-se na íntegra a r. decisão de recebimento da 

inicial, certificando-se quanto à citação dos reclamados, apresentação de 

contestação ou decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 11 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELGA YURI DOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA OAB - MT0007671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 07/03/2018, às 16H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER ALESSANDRO COURA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 08/03/2018, às 09H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA PINHEIRO - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 08/03/2018, às 09H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO DANTAS - MOVEIS PLANEJADOS - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 08/03/2018, às 09H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS TORRENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 08/03/2018, às 10H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CEZARIA DA SILVA SHIMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu patrono acerca do 

r.despacho proferido nos autos, a seguir transcrito: "VISTOS. Nos termos 

do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no prazo de 15 (quinze 

dias), emendar a inicial para juntar aos autos comprovante de endereço 

em seu nome ou justificar (e comprovar documentalmente) qual a 

correlação existente com a pessoa na qual se encontra o comprovante de 

endereço juntado no Id 11312828, sob pena de indeferimento da petição 

inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 05/03/2018, às 14H45MIN, bem como da r.decisão 

que deferiu a tutela de urgência, parte final, a seguir transcrita: "...Diante 

disto, reconheço a plausibilidade jurídica do pedido na impossibilidade de 

se levar a protesto título que poderá eventualmente vir a ser anulado, bem 

como o perigo da demora nos potenciais prejuízos que desta prática pode 

advir. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, 

antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência 

antecipada a fim de determinar o CANCELAMENTO protesto mencionado 
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na petição inicial, com a consequente exclusão do nome do reclamante do 

banco de dados de proteção ao crédito, com relação aos débitos objeto da 

presente demanda, lançados pela empresa reclamada. Expeça-se 

mandado para cancelamento do protesto e oficie-se ao cadastro de 

inadimplentes para exclusão do nome do reclamante. Designe-se 

audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. Conciliador. Cite-se a 

reclamada e intimem-se as partes para comparecimento ao ato, 

facultando-se a representação por advogado e consignando que, caso 

não haja composição, será designada audiência de instrução e julgamento, 

ocasião na qual poderá a reclamada apresentar resposta escrita ou oral; 

caso não haja interesse das partes na produção de provas em audiência, 

deverá a reclamada sair da audiência de conciliação intimada a fim de 

apresentar contestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revelia. 

Intime-se o reclamante, consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpram-se, 

expedindo-se o necessário."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001630-33.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REGIMAR MOREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 06/03/2018, às 15H45MIN, bem como da r.decisão 

que deferiu a tutela de urgência, parte final, a seguir transcrita: "...Com 

essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando 

um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a medida de urgência a fim de 

determinar seja excluído o nome do reclamante dos registros de banco de 

dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, CDL entre outros), com 

relação ao débito objeto da presente demanda, lançados pela empresa 

reclamada.Oficie-se para exclusão. Recebo a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação.Cite-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação.Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)

(s) requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010531-36.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS ANTONIO NUNES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DE TAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT0010062A (ADVOGADO)

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT0008095A (ADVOGADO)

 

EDITAL DE 1ª. e 2ª. PRAÇAS AUTOS N.º 8010531-36.2015.8.11.0055 

AÇÃO: Execução de Título Judicial « Processo de Execução « PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO EXEQÜENTE(S): JESUS ANTONIO NUNES DE 

FREITAS EXECUTADO(A, S): GERALDO DOS SANTOS DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/04/2015 VALOR DO DÉBITO: R$ 845,13 

(oitocentos e quarenta e cinco reais e treze centavos) datado de 

28/09/2016. : Dia 09/02/2018, às 15:00 horas : Dia 23/02/2018, às 15:00 

horas LOCAL DA REALIZAÇÃO : Átrio do Fórum desta Comarca, sito na 

Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 1220N Bairro: Jardim 

Mirante Cidade: Tangará da Serra-MT Cep:78300000 Fone: (65) 

3339-2700. DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): “UMA TV LED 39 POLEGADAS, 

COR PREDOMINANTE PRETA, BI VOLTS, EM OTIMO ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) 

O(S) BEM(NS): RUA 15-A, 1270-W, JARDIM DO LAGO, TANGARÁ DA 

SERRA/MT. VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 1.150,00 (UM MIL CENTO 

E CINQUENTA REAIS). ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) 

bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da 

avaliação. Não havendo licitantes ou oferta nessas condições na primeira 

data, na segunda data o(s) bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo 

maior lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a 

hipótese de preço vil (CPC, arts. 686, VI e 692). OBSERVAÇÃO: Caso o(s) 

executado(a, s) e/ou seu(s) respectivo(s) cônjuge(s) não seja(m) 

encontrado(a,s) para intimação pessoal, ficam intimados do ato através do 

presente edital. Eu, Humberto Campos, digitei. Tangará da Serra - MT, 12 

de janeiro de 2018. Luciana Tognon Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010166-16.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA KLOECKNER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ALVES PORTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ALVES PORTO OAB - PR52936 (ADVOGADO)

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Considerando que a diligência 

foi apenas parcialmente frutífera, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 30 de outubro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012325-58.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAEM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C.J. BOMBAS INJETORAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

VISTOS. Tendo em vista que o reclamado não foi encontrado no endereço 

fornecido nos autos, DEFIRO o pedido do ID 10939324, promovo neste ato 

diligências junto ao SIEL (TRE-MT), para localização de seu endereço 

atualizado. Tendo em vista que a pesquisa foi positiva (documento anexo), 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Intime-se. Tangará da Serra/MT, 05 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001614-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA MUNIZ FREITAS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA -MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Após a juntada do parecer técnico do NAT, verifica-se que a 

petição inicial precisa ser emendada. A 1ª Seção do C. Superior Tribunal 

de Justiça, nos autos do REsp 1.657.156, de relatoria do Ministro Benedito 

Gonçalves, que se submete a julgamento pelo sistema de recursos 

repetitivos (art. 1.036 e ss. do CPC) determinou no dia 26.04.2017, com 

fundamento no art. 1.037, II, do CPC, a suspensão de todas as ações 

individuais ou coletivas que tratam sobre a obrigatoriedade de 

fornecimento de medicamentos não contemplados em lista do SUS. 

Conforme o parecer técnico do NAT, esse é o caso dos autos; o 

medicamento/produto não está contemplado na lista do SUS (Portaria nº 

2.982/2009 do Ministério da Saúde). Não há dúvida no sentido de que 

referida suspensão não impede a apreciação de atos urgentes, conforme 

ressalvado pelo próprio relator do recurso acima mencionado, na esteira 

do que prevê o art. 314 do CPC. No entanto, em razão da suspensão 

determinada, para que a medida de urgência seja deferida, é 

imprescindível que o interessado demonstre que efetivamente necessita 

do medicamento/produto com urgência. Nos autos, a parte promovente 

não carreou nenhum documento que indique que há necessidade 

premente na utilização/consumo do medicamento/produto mencionado na 

petição inicial. Assim, faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para que apresente documento idôneo que indique a 

urgência da medida, conforme acima mencionado, sob pena de 

indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do CPC de 2015). Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 12 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011045-86.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FORMIRO BATISTA CORREA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO JOSE VACCARI GARCIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO)

 

INTIMO o exequente para, no prazo de 10 dias, proceder a entrega, em 

juízo, das cártulas de cheque, as quais foram objeto da presente 

execução.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001287-37.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

G DE AZAMBUJA COM PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER OAB - MT0014554A (ADVOGADO)

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERO COMERCIO DE MOTOS LTDA-ME - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que, apesar de citada, a Empresa Executada não satisfez 

voluntariamente o débito. Intimo o Exequente para se manifestar 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000029-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANILENE SOUSA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte reclamada por carta com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 11 de janeiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001624-26.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO LADEIA TRETTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALNICEIA MARIA PICOLI (REQUERIDO)

Fazenda Pública Municipal de Tangará da Serra (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Outrossim, em razão da petição formulada 

pela parte autora de id 8735548, e, de que, como dito alheures, 

desnecessária se faz a audiência preliminar designada, bem como da 

ocorrência do seu cancelamento, torna-se prejudicada a análise do 

requerido, pois ocorre a perca do objeto. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 11 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020007-98.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO)

DANIELA FRANCA RAMOS OAB - MT0007821A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010800-46.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WN FREIOS E EIXOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011366-87.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

POLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RODRIGUES VITA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique o decurso do prazo de manifestação do executado 

quanto a penhora realizada no ID 7975143. Decorrido o prazo sem 

manifestação, DEFIRO o levantamento do valor bloqueado em favor do 

exequente. Após, INTIMES-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito. Cumpra-se. Tangara da Serra/MT, 11 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-24.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Aguardem-se os autos em cartório o trânsito em julgado da 

sentença, de tudo certificando. Após, conclusos para análise do pedido 

do ID 11250138. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000936-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO MAURICIO BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 11 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI PIMENTA DOS REIS (REQUERIDO)

MIRIAN LEONILDA SAMPAIO SIMON - ME (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos Oficie-se ao juízo deprecado, solicitando a devolução da carta 

precatória devidamente cumprida ou informações acerca do seu 

cumprimento. Caso a diligência seja infrutífera, INTIME-SE o exequente 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 12 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001427-71.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE ANDRADE (REQUERENTE)

GABRIELA FRANCHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES OAB - MT0015409A-O 

(ADVOGADO)

MARA CRISTINA LARA CURVO OAB - MT19315/B-B (ADVOGADO)

CRISLAINE BALDO OAB - MT20510/O (ADVOGADO)

GREYCI JAQUELINE OLIVEIRA DE SOUZA OAB - MT21279/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Tabelião Ricardo KlingDonini do Cartório do 2º Ofício da Comarca de 

Campo Grande-MS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TULIO TON AGUIAR OAB - MS14714 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 11288429. Designe-se nova data para 

realização de audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-62.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR MAXIMIANO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIA FABIANA RODRIGUES CHAVES OAB - MT0011122A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010225-04.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA TORRES GUEDES OAB - MT0009990A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA LOTRICA BOA SORTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO VALENTE OAB - MT0008116A (ADVOGADO)

JONAS HENRIQUE SCHOLL OAB - MT0018318A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010761-78.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT16353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEMES DE TOLEDO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que não há necessidade de 

determinar novamente a intimação da executada para dar cumprimento a 

sentença, tendo em vista que já foi devidamente intimada, conforme 

decisão do ID 6326894. Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de janeiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011280-87.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. ALVES DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO)

ALESSANDRO ANDRE RAUBER OAB - MT0017870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSELIA DE SOUZA ERMITA OAB - MT11871/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010210-30.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA YONA SOUZA VITASKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA LOURENCO PRIETO OAB - MT0012383A (ADVOGADO)

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A (ADVOGADO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO)

GUILHERME ANIBAL MONTENARI OAB - MT0017165A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cite-se a Fazenda Pública para satisfazer a obrigação constante 

do título, podendo ela opor embargos em 30 (trinta) dias (art. 535 e art. 910 

do Código de Processo Civil de 2015). Certificado o não oferecimento de 

embargos, expeça-se ofício requisitório de pequeno valor à autoridade, na 

pessoa de quem o ente público foi citado, que deverá realizar o 

pagamento no prazo de 2 (dois) meses, contado da entrega da requisição, 

na forma do art. 535, § 3º, do CPC (CF, art. 100). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Tangará da Serra, 12 de janeiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020080-70.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA FERNANDA ALVES MALINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 07 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000020-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

Juízo de Direito da Segunda Vara de Familia e Sucessões - Rondonópolis 

MT (REQUERENTE)

JAQUELINE SALDANHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSO DE SOUZA ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que a presente missiva versa sobre matéria 

alimentar, proceda-se a redistribuição da presente à 2ª Vara Cível desta 

Comarca, para seu devido cumprimento. Oficie-se ao Juízo Deprecante 

comunicando-se a redistribuição. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 11 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012309-07.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ARAUJO DOS SANTOS DALOSSE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILMA MATIAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, com fundamento no art. 

98 e ss. do CPC, isentando a parte do pagamento das custas, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Se nada mais for requerido, ao 

arquivo, procedendo-se as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Tangará da Serra-MT, 11 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-37.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA ARAUJO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 11312236 no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO desde já defiro o pedido. Em seguida, deverá os 

autos virem conclusos para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Caso não 

haja manifestação, ARQUIVEM-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 12 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-51.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILAINE FERNANDA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NACIONAL COBRANCAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO MARCOS DE CAMPOS BATISTA OAB - GO23457 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, com fundamento no art. 

98 e ss. do CPC, isentando a parte do pagamento das custas, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Se nada mais for requerido, ao 

arquivo, procedendo-se as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Tangará da Serra-MT, 11 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000376-25.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO DE LIRA RAMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que parte exequente não aceitou o bem oferecido 

em penhora, DEFIRO o pedido do item “b” do pedido do ID 10609467, nos 
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termos da segunda parte da decisão do ID 8312036. Com relação ao 

veículos localizados via RENAJUD (ID 9962077) OFICIE-SE aos credores 

fiduciários para, no prazo de 10 dias, informem a este Juízo qual o total de 

parcelas pagas pelo devedor fiduciante em cada um dos contratos, bem 

como os respectivos saldos devedores. Com a informação, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 11 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000867-32.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOCCHETTO E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHICO REFRIGERACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO OAB - MT0006337A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Deverão os autos permanecerem em cartório até a realização da 

audiência de conciliação já designada. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 

10 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010669-03.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA ANGELICA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES OAB - MT0018323A 

(ADVOGADO)

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante pleiteia no ID 10048359 que este juízo determine a 

expedição de RPV para cumprimento do valor executado, observando a 

retificação quanto ao nome da exequente. Este juízo, equivocadamente, 

recebeu o pedido de cumprimento de sentença na decisão do ID 6166319, 

determinando a expedição de RPV para pagamento do valor executado. 

Porém, verifico que não há dispositivo da sentença de imposição de 

pagamento de valores. Há apenas declaração de nulidade da prestação 

de serviço, bem como nítida obrigação de fazer (recolhimento do FGTS) e, 

não obrigação de pagamento à parte reclamante. Ante o exposto, CHAMO 

O FEITO A ORDEM para tornar sem efeito a segunda parte da decisão do 

ID 6166319, no que tange a expedição de requisitório de pequeno valor em 

favor da exequente. Assim, determino, apenas, a expedição de Ofício ao 

reclamado para que, de acordo comando proferido na sentença do ID 

6666291, efetue o recolhimento do FGTS referente a todo o período de 

prestação de serviço da reclamante SUED PEREIRA BARBOSA, 

assinalando o prazo de 10 dias para cumprimento da medida. 

Providencie-se também a retificação do polo ativo da ação. Após, caso 

nada mais seja requerido, arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 10 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-34.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOGLAS ALBRECHT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos DEFIRO o requerimento do ID 11189888 determinando a expedição 

de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

satisfação do crédito. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, 

intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, 

inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata 

de procedimento de cumprimento de sentença. Caso a diligência tenha 

sido inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012122-96.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCORRO CORREIA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido do ID 11167975. Oficie-se conforme requerido. 

Assim sendo, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer 

o que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012393-08.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL RADLINSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido formulado pela exequente e determino a reiteração 

da intimação à empregadora do executado para que cumpra a decisão 

judicial que determinou a penhora sobre percentual de seus vencimentos, 

consignando que a ausência de resposta no prazo de 10 dias poderá 

caracterizar o crime de desobediência, punível na forma da lei. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 10 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011075-24.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO OAB - MT0010755A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEMES DE TOLEDO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Nada a deliberar sobre o pedido do ID 11107707, uma vez que as 

manifestações relativas ao incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica devem ser direcionadas ao procedimento próprio, 

que tramita apenso a estes autos. CUMPRA-SE o despacho do ID 

10832396. Tangará da Serra/MT, 12 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000019-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELVITON DOS SANTOS BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição do id 11329307. 

Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, com depósito na 

conta indicada na referida petição. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 

10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, 

juntando aos autos a nota fiscal com a devida especificação dos serviços 

ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, 

intimem-se os reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se 

manifestem sobre a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. 

Após, certifique-se acerca da regular citação, apresentação de resposta 

ou eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos para 

sentença ou outras deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra, 12 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010716-79.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DE SALES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER OAB - MT0014554A (ADVOGADO)

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Pretende a parte reclamada o reconhecimento de litispendência, 

em razão de ter tomado conhecimento de que há processo idêntico 

tramitando neste Juizado Especial, ou seja, mesmo pedido, mesmas partes 

e mesma causa de pedir em relação ao contrato nº 12216000031618. 

Contudo, verifica-se que o número do processo informado é o mesmo 

número dos presentes autos (8010716-79.2012.8.11.0055). Não 

bastasse, não tem cabimento nesta fase processual o acolhimento do 

pedido em questão. Nos termos do art. 508 do CPC, “transitada em julgado 

a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as 

alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento 

como à rejeição do pedido”. Assim, ao proferir a sentença, o juiz esgota 

sua função jurisdicional, só podendo altera-la nos casos expressos do 

art. 494, do CPC. É certo que as matérias de ordem pública constantes nos 

incisos; IV, V, VI e IX do art. 485 do CPC, podem ser conhecidas de ofício, 

em qualquer tempo e grau de jurisdição; porém, conforme ressalvado 

expressamente pelo § 3º do dispositivo supracitado, somente ‘enquanto 

não ocorrer o trânsito em julgado’, o que não é o caso destes autos em 

que já foi, inclusive, proferida sentença de extinção da fase de 

cumprimento de sentença pelo adimplemento da obrigação objeto da 

condenação. Com o trânsito em julgado, ocorrido em 16.03.2016 (Id 

6253897) o meio processual eleito não é apto a rediscutir questões 

pertinentes à fase de conhecimento já superada. Cabe à requerida, se 

entender cabível, utilizar-se do meio adequado à sua pretensão. Assim 

sendo, INDEFIRO o pedido do Id 10179795. Arquivem-se os autos com as 

devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 12 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012335-05.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GETER CAPELLARI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que o executado juntou novo documento para 

comprovar o pagamento, CUMPRA-SE nos termos da decisão do ID 

10680883. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de janeiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011184-38.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA ALMEIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVELINA ANTONIA VISITACAO OAB - MT0014541A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a reclamante para que se manifeste sobre o depósito 

realizado nos autos pelo banco reclamado, no prazo de 5 dias, sob pena 

de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Tangará da Serra/MT, 14 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011534-26.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELINES VANESSA DE QUEIROZ SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimo a parte autora, por meio de seu procurador, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010429-77.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO COSTALONGA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO)

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Estando tempestivos, recebo o pedido do ID 10989618 como 

embargos à execução com efeito suspensivo, nos termos do art. 919, § 

1º, do Código de Processo Civil de 2015, posto que verifico relevantes 

fundamentos para a suspensão da execução, além do que está patente 

que o seu prosseguimento poderá ocasionar danos de difícil ou incerta 

reparação aos embargantes. Por outro lado, a execução já está garantida 

por penhora. Com tais considerações, aplico efeito suspensivo aos 

embargos, com fulcro no art. 919, § 1º, do CPC. Intime-se o 

exequente/embargado para que, querendo, impugne os embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CPC. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 12 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000209-08.2017.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA JACINTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O disposto no art. 833, IV, do CPC de 2015, não pode servir de 

escudo protetor à inadimplência, de forma a que, tratando-se de devedor 

assalariado, se veja totalmente imune às consequências do débito 

assumido, tornando vazia a finalidade legal de satisfação do credor e da 

solução do conflito posto em Juízo. Essa assertiva se aplica com ainda 

maior amplitude no âmbito dos Juizados Especiais, diante dos seus 

princípios próprios, em especial o princípio da efetividade, segundo o qual 

o processo deve apresentar-se como instrumento apto para resolver o 

litígio. Por outro lado, o executado deve responder por seus débitos sem, 

no entanto, comprometer o seu sustento e de sua família, de modo que a 

execução, ex vi legis, deve ser procedida de maneira que menos lhe seja 

gravosa. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, em nosso 

sentir, abrange tão-somente o salário pago mensalmente ao devedor 

destinado ao seu sustento e da sua família. Assim, o limite de 30% sobre o 

salário do devedor pode ser penhorado, ainda mais no caso como o em 

apreço, em que o valor bloqueado foi insuficiente para o pagamento do 

crédito exeqüendo. A jurisprudência é iterativa nesse sentido: 

JECCAM-0000235) JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE CONTA SALÁRIO 

PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ART. 649 DO CPC. POSSIBILIDADE 

DE PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% QUANDO NÃO DEMONSTRADO 

QUE A CONTA É EXCLUSIVAMENTE DESTINADA A SALÁRIO, SENDO 

UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE OUTROS 

VALORES. ARTS. 655-A, § 2º, E 656, § 2º, TODOS DO CPC. RESERVA DO 

NECESSÁRIO À SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR, BEM COMO, À 

SATISFAÇÃO DA CREDORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Recurso Inominado nº 

0210093-25.2011.8.04.0015, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais/AM, Rel. Rogério José da Costa Vieira. j. 27.09.2013). 

JECCBA-0021971) MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE EM CONTA-CORRENTE DA 

DEVEDORA. ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A SATISFAÇÃO DO 

CRÉDITO. A IMPENHORABILIDADE SOBRE OS RENDIMENTOS NÃO PODE 

SER VISTA COMO REGRA ABSOLUTA. Deve ser examinada à luz da 

situação em concreto e analisada em harmonia com o princípio da 

efetividade da justiça. Possibilidade de recair a constrição sobre 

percentual do valor do salário. Limitação a 30% dos valores depositados. 

Segurança denegada. (Processo nº 0000056-33.2013.805.9000-1, 4ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/BA, Rel. Martha 

Cavalcanti Silva de Oliveira. unânime, DJe 12.08.2013). JECCMT-005681) 

SÚMULA DO JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI 9.099/95) - RECURSO 

INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - DÉBITO INCONTROVERSO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE 

SALÁRIO - PENHORA MANTIDA NO PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO 

DOS PROVENTOS - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO DECRETO FEDERAL 4.961/04 C/C ART. 45 DA LEI 

8.112/90 - SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - 

RECURSO IMPROVIDO. Não se revela ilegal vincular, mediante penhora, o 

pagamento de débito incontroverso, consubstanciado em sentença 

condenatória transitada em julgado, ao percentual de 30% (trinta por 

cento) dos proventos do devedor, em interpretação analógica ao Decreto 

Federal 4.961/2004 c/c art. 45 da Lei 8.112/90. Recurso improvido. A parte 

recorrente pagará as custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 20% sobre o valor da causa, verbas cuja exigibilidade fica 

condicionada à comprovação de que, no lapso de 05 (cinco) anos, cesse 

sua condição de pessoal legalmente pobre - Lei nº 1.060/50, art. 12. 

(Recurso Cível Inominado nº 4/2012, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. João Bosco Soares da Silva. j. 

05.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012). JECCRO-0001651) EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE E BLOQUEIO DO SALÁRIO. PERCENTUAL 

RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. A impenhorabilidade do salário é a regra, 

porém, deve-se ponderar caso a caso, diante da relativização dos 

princípios, a fim de observar o princípio da dignidade da pessoa, mas 

também possibilitar o cumprimento do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Recaindo a penhora em percentual razoável, não implicando 

prejuízo do sustento do devedor e de sua família, deve esta ser mantida, 

face o dever de cumprimento das obrigações pactuadas. (Recurso 

Inominado nº 1001956-42.2010.8.22.0601, Turma Recursal de Porto Velho 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/RO, Rel. Franklin Vieira dos 

Santos. j. 10.05.2013, unânime, DJe 15.05.2013). Com tais considerações, 

DEFIRO o requerimento do ID 10688281, determinando a expedição de 

ofício ao empregador do executado, sendo a Prefeitura Municipal de 

Tangará da Serra/MT para que proceda depósito mensal na Conta Única 

do Poder Judiciário, do valor correspondente a 30% (trinta por cento) da 

remuneração líquida do devedor, até o limite do valor exeqüendo (R$ 

2.250,00). No tocante ao pedido de bens móveis que guarnecem a 

residência da executada DEFIRO a penhora de bens móveis da parte 

executada, inclusive os que guarnecem sua residência, a fim de 

satisfazer a pretensão do exequente, devendo o Sr. Oficial de Justiça, no 

cumprimento do mandado, penhorar tantos bens quanto bastem para 

garantir a dívida, com exclusão dos bens residenciais essenciais à 

habitabilidade, devendo observar a ordem legal prevista no artigo 835 do 

Novo Código de Processo Civil, bem como proceder à imediata avaliação 

dos bens penhorados. Vejamos o entendimento de nossos Tribunais: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE CONJUNTO DE ESTOFADOS, 

ESTANTE, TELEVISÃO, APARELHO DE SOM, FORNO DE MICROONDAS, 

LAVADORA DE ROUPAS E FOGÃO. IMPENHORABILIDADE APENAS DOS 

BENS ESSENCIAIS À DIGNIDADE E FUNCIONALIDADE DA RESIDÊNCIA. Os 

bens essenciais à funcionalidade da residência do executado como o 

conjunto de estofados, a estante e o fogão, assim como a máquina de 

lavar roupas, são impenhoráveis. Entretanto, o aparelho de som e o forno 

de microondas não são bens essenciais à dignidade e funcionalidade do 

lar do embargante, não estando acobertados pelo disposto na Lei de 

Impenhorabilidade do Bem Residencial da Família. Interpretação do 

disposto no art. 2º da Lei nº 8.009/90. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJ-RS; RCiv 71001460450; Santana do Livramento; Segunda 

Turma Recursal Cível; Rel. Des. Clóvis Moacyr Mattana Ramos; Julg. 

28/11/2007; DOERS 05/12/2007; Pág. 114) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO 

DEVEDOR. POSSIBILIDADE EM CASO DE DUPLICIDADE. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A impenhorabilidade contida 

no art. 1 da Lei n. 8009/90 objetiva proteger bens familiares essenciais a 

habitalidade com dignidade, não se qualificando portanto, como objetos de 

luxo ou adornos, tais como: Microcomputador, bicicleta ergometrica, dvd, 

teclado musical. II - Excetuam-se da impenhorabilidade os bens que se 

encontram em duplicidade na residência do devedor. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (TJ-GO; AI 46399-0/180; Proc. 200501902770; 

Goiânia; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Alan Sebastião de Sena 

Conceição; Julg. 06/04/2006; DJGO 02/05/2006). Sobre a penhora de bens 

na residência do executado, o entendimento do FONAJE: Enunciado 14. 

Os bens que guarnecem a residência do devedor, desde que não 

essenciais a habitabilidade, são penhoráveis. Assim sendo, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial 

de Justiça proceda à penhora de bens, inclusive na residência do 

executado, devendo, ainda, discriminar todos os bens existentes ali 

existentes. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, na forma do art. 53, §§ 1º a 3º, da Lei nº 

9.099/95. Caso não haja composição amigável, o executado poderá 

ofertar embargos à execução em audiência. Se não forem ofertados 

embargos, poderá o credor desde logo exercer o direito de opção descrito 

no dispositivo em comento. Caso as diligências sejam infrutíferas, 

intime-se a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 12 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011704-61.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRIO BRAZ BRUN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 
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SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Verifica-se que assiste razão ao reclamado em seu pedido do ID 

11154807. Assim, CHAMO O FEITO à ordem para revogar a decisão que 

recebeu o pedido de cumprimento de sentença (ID 10273657), uma vez 

que o v. acórdão do ID 10179193, conforme está expresso na respectiva 

ementa, reformou totalmente a sentença para julgar improcedentes os 

pedidos do reclamante, acolhendo na íntegra o recurso interposto pelo 

reclamado. ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011628-71.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALUMINIO TANGARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA DE TELEFONIA E SEGURANCA DE RONDONIA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos Certifique-se o decurso do prazo para embargos. Certificado o 

decurso do prazo, considerando os cálculos da dívida e o valor da 

avaliação do bem penhorado (ID 8069362), DEFIRO A ADJUDICAÇÃO do 

bem à credora, pelo valor da avaliação, tudo de conformidade com o art. 

53, § 3º, da Lei nº 9.099/95. Sendo o valor da avaliação superior ao da 

dívida, o credor, em 03 (três) dias, deverá depositar a diferença. Se não 

houver diferença, ou se o credor renunciá-la, será declarada extinta a 

execução. Havendo débito restante, prossiga o feito pelo remanescente. 

Lavre-se o auto de adjudicação, intimando-se as partes, no qual terá a 

executada o prazo de 10 (dez) dias para eventuais embargos à 

adjudicação (que versarão somente sobre nulidade da execução ou em 

causa extintiva desta como pagamento, novação, transação etc., 

acontecidos após a penhora), contados da assinatura do auto. Se 

ajuizados, suspendem a expedição da respectiva carta. Após, expeça-se 

carta de adjudicação, independentemente de sentença, com ordem de 

imissão na posse dos bens. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-61.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON SELLE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TULIO DOS REIS CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 12 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010289-82.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA CRISTINA FLORENTIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FELICIANO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SHALIMAR BENCICE OAB - MT0100183D (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e depósito, apenas 

do veículo FIAT UNO mencionado no ID 10251502, mantendo-se por ora o 

executado como fiel depositário. Impossível o acolhimento do pedido de 

penhora do veículo HILUX, tendo em vista que, conforme o documento do 

ID 6243126, contrariamente ao que sustenta o exequente, há sim 

pendência de cláusula de alienação fiduciária em garantia sobre o referido 

veículo, o que impede a penhora do bem em si. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Caso a 

pesquisa ou a diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se a 

exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. Por fim, 

considerando os cálculos da dívida e o valor da avaliação do bem 

penhorado, DEFIRO A ADJUDICAÇÃO da motocicleta HONDA/CG 125 FAN 

KS à credora, pelo valor da avaliação atualizado, tudo de conformidade 

com o art. 53, § 3º, da Lei nº 9.099/95. Sendo o valor da avaliação 

superior ao da dívida, o credor, em 03 (três) dias, deverá depositar a 

diferença. Se não houver diferença, ou se o credor renunciá-la, será 

declarada extinta a execução. Havendo débito restante, prossiga o feito 

pelo remanescente. Lavre-se o auto de adjudicação, intimando-se as 

partes, no qual terá a executada o prazo de 10 (dez) dias para eventuais 

embargos à adjudicação (que versarão somente sobre nulidade da 

execução ou em causa extintiva desta como pagamento, novação, 

transação etc., acontecidos após a penhora), contados da assinatura do 

auto. Se ajuizados, suspendem a expedição da respectiva carta. Após, 

expeça-se carta de adjudicação, independentemente de sentença, com 

ordem de imissão na posse do bem. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra, 12 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-61.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI PRIETO CENA DAMIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO)

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 12 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010959-18.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HOTEL E RESTAURANTE LONDRES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE BRAVO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT0018331A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 12 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-30.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS OLIVEIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Verifica-se que o valor de R$ 4.738,53 já foi devidamente 

levantado pela parte exequente, conforme alvará de levantamento 

constante no ID 10659610, bem como já foi determinado o cumprimento de 

sentença em relação ao saldo remanescente. Assim, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA CECILIA POLL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o levantamento do valor depositado nos autos, em favor da 

parte reclamante, por tratar-se de valor incontroverso. Em relação ao 

pedido de cumprimento de sentença, deverá a parte trazer novo 

demonstrativo do valor executado, devendo, para tanto, ser deduzido o 

valor a ser levantado, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento, 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011195-04.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRANCHINI LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARY DA FONSECA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ao Contador Judicial para cálculo atualizado do débito. Após, 

conclusos para análise do pedido de penhora via sistemas on line. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-74.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de janeiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRES FERNANDO TORMES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA OAB - MT0014142A (ADVOGADO)

FRANCIELE STALLBAUM DE MOURA OAB - MT0021055A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AKEMI TANAKA ORITA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Considerando que a diligência 

pelo sistema BacenJud foi infrutífera, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Sendo positiva a diligência, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à penhora do veículo objeto de restrição indicado no extrato 

anexo, mantendo-se por ora o executado como fiel depositário. Uma vez 

efetivada com sucesso a penhora, certifique-se, lavre-se o respectivo 

termo e designe-se data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei 

nº 9.099/95). Não sendo opostos embargos, deverá o credor se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Caso a 

diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se a exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 12 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011781-70.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA MARIA FIGUEIREDO LUCAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ JORGE ROBERTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Tendo em vista que a 

diligência foi infrutífera, defiro o requerimento formulado pelo exequente, 

determinando a inclusão de restrição de veículos em nome do(s) 

executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Considerando que a diligência pelo RENAJUD 

também foi infrutífera, passo à análise do requerimento para pesquisa de 

bens pelo sistema INFOJUD. Conforme dispõe o item 2.16.1 da CNGC, 

somente se justifica a requisição de informações à Receita Federal do 

Brasil quando o credor demonstrar e justificar ter esgotado todos os meios 

possíveis para obtê-las, ou quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. No caso dos 

autos, verifico que o credor justificou adequadamente a impossibilidade de 

obter tais informações por outros meios, tanto que foram efetivadas 

diversas diligências no sentido de localizar bens/endereços, as quais 

restaram infrutíferas. Nesse passo, tendo o requerente cumprido a 

exigência descrita no comando regulamentar acima descrito, DEFIRO o 

pedido. A requisição será feita por meio da ferramenta INFOJUD, conforme 

o item 2.16.1.1 da CNGC, devendo a Secretaria se atentar para o 

cumprimento dos itens 2.16.4 e ss. da CNGC. Considerando que essa 

diligência também foi inexitosa, DEFIRO a penhora de bens na residência 

da executada, a fim de satisfazer a pretensão do exequente, devendo o 

Sr. Oficial de Justiça, no cumprimento do mandado, penhorar tantos bens 

quanto bastem para garantir a dívida, com exclusão dos bens residenciais 

essenciais à habitabilidade, devendo observar a ordem legal prevista no 

artigo 835 do Novo Código de Processo Civil, bem como proceder à 

imediata avaliação dos bens contristados. Vejamos o entendimento de 

nossos Tribunais: EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE CONJUNTO 

DE ESTOFADOS, ESTANTE, TELEVISÃO, APARELHO DE SOM, FORNO DE 

MICROONDAS, LAVADORA DE ROUPAS E FOGÃO. IMPENHORABILIDADE 

APENAS DOS BENS ESSENCIAIS À DIGNIDADE E FUNCIONALIDADE DA 

RESIDÊNCIA. Os bens essenciais à funcionalidade da residência do 

executado como o conjunto de estofados, a estante e o fogão, assim 

como a máquina de lavar roupas, são impenhoráveis. Entretanto, o 

aparelho de som e o forno de microondas não são bens essenciais à 

dignidade e funcionalidade do lar do embargante, não estando 

acobertados pelo disposto na Lei de Impenhorabilidade do Bem Residencial 

da Família. Interpretação do disposto no art. 2º da Lei nº 8.009/90. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS; RCiv 71001460450; Santana 

do Livramento; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Des. Clóvis Moacyr 

Mattana Ramos; Julg. 28/11/2007; DOERS 05/12/2007; Pág. 114) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A 

RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE EM CASO DE DUPLICIDADE. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A 

impenhorabilidade contida no art. 1 da Lei n. 8009/90 objetiva proteger 

bens familiares essenciais a habitalidade com dignidade, não se 

qualificando portanto, como objetos de luxo ou adornos, tais como: 

Microcomputador, bicicleta ergometrica, dvd, teclado musical. II - 

Excetuam-se da impenhorabilidade os bens que se encontram em 

duplicidade na residência do devedor. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (TJ-GO; AI 46399-0/180; Proc. 200501902770; Goiânia; Segunda 

Câmara Cível; Relª Desª Alan Sebastião de Sena Conceição; Julg. 

06/04/2006; DJGO 02/05/2006). Sobre a penhora de bens na residência do 

executado é o entendimento do FONAJE: Enunciado 14: Os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis. Assim sendo, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à penhora de bens na residência do executado, devendo, ainda, 

discriminar todos os bens existentes ali existentes. Uma vez efetivada 

com sucesso a penhora, intime-se a executada, nos termos do art. 854, § 

2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do 

FONAJE), porquanto se trata de procedimento de cumprimento de 

sentença. Caso a diligência seja inexitosa, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 12 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-38.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI PAIVA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 12 de janeiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-29.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JORLANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR OAB - MT0011129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

 

INTIMO a parte Reclamante para prestar contas na forma e no prazo 

determinado por este Juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011529-67.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL APARECIDO DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LUIZ (REQUERIDO)

ORMINIO ROCHA NETO (REQUERIDO)

 

Certifico que, apesar de intimadao, o Executado Sr. Marcio Luiz não 

satisfez voluntáriamente o débito. Intimo o Exequente para se manifestar 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000877-76.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FLOR SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se/intime-se 

o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, satisfazer a obrigação 

constante do título (art. 815 e ss. do CPC de 2015), sob pena de bloqueio 

de verbas públicas, com a finalidade de cumprimento da tutela específica 

objeto do título (art. 52, IV e V, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 

12.153/2009). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 12 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010518-71.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILDNER LUPPI (EXEQUENTE)

FERNANDA MARCOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luciano de Sales OAB - MT5911/B-B (ADVOGADO)

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVIDES JOSÉ FAVETTI (EXECUTADO)

VALMIR FAVETTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Tendo em vista que a 

diligência foi infrutífera, defiro o requerimento formulado pelo exequente, 

determinando a inclusão de restrição de veículos em nome do(s) 

executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Considerando que a diligência pelo RENAJUD 

também foi infrutífera, passo à análise do requerimento para pesquisa de 

bens pelo sistema INFOJUD. Conforme dispõe o item 2.16.1 da CNGC, 

somente se justifica a requisição de informações à Receita Federal do 

Brasil quando o credor demonstrar e justificar ter esgotado todos os meios 

possíveis para obtê-las, ou quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. No caso dos 

autos, verifico que o credor justificou adequadamente a impossibilidade de 

obter tais informações por outros meios, tanto que foram efetivadas 

diversas diligências no sentido de localizar bens/endereços, as quais 

restaram infrutíferas. Nesse passo, tendo o requerente cumprido a 

exigência descrita no comando regulamentar acima descrito, DEFIRO o 

pedido. A requisição será feita por meio da ferramenta INFOJUD, conforme 

o item 2.16.1.1 da CNGC, devendo a Secretaria se atentar para o 

cumprimento dos itens 2.16.4 e ss. da CNGC. Tendo em vista que essa 

diligência também foi inexitosa (não constam declarações na base de 

dados da SRF), intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 12 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001134-04.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello (EXEQUENTE)

CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEDRO BARROS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Tendo em vista que a 

diligência foi infrutífera, defiro o requerimento formulado pelo exequente, 

determinando a inclusão de restrição de veículos em nome do(s) 

executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. A diligência pelo RENAJUD informa a existência de 

um veículo registrado em nome do executado. Porém, já pende sobre o 

veículo restrição anterior decorrente de contrato com cláusula de 

alienação fiduciária em garantia, o que impede a inserção de nova 

restrição, nos termos do art. 7º-A, do Dec.-Lei n. 911/1969. Por essa 

razão, passo à análise do pedido de pesquisa de bens pelo sistema 

INFOJUD. Conforme dispõe o item 2.16.1 da CNGC, somente se justifica a 

requisição de informações à Receita Federal do Brasil quando o credor 

demonstrar e justificar ter esgotado todos os meios possíveis para 

obtê-las, ou quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. No caso dos autos, verifico que o 

credor justificou adequadamente a impossibilidade de obter tais 

informações por outros meios, tanto que foram efetivadas diversas 

diligências no sentido de localizar bens/endereços, as quais restaram 

infrutíferas. Nesse passo, tendo o requerente cumprido a exigência 

descrita no comando regulamentar acima descrito, DEFIRO o pedido. A 

requisição será feita por meio da ferramenta INFOJUD, conforme o item 

2.16.1.1 da CNGC, devendo a Secretaria se atentar para o cumprimento 
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dos itens 2.16.4 e ss. da CNGC. Tendo em vista que essa diligência 

também foi inexitosa (não constam declarações na base de dados da 

SRF), intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 12 de dezembro de 2017. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000883-83.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI (EXEQUENTE)

Marco Antonio de Mello (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN SILVA PINTO (EXECUTADO)

IZAIAS VICENTE DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Tendo em vista que a 

diligência foi infrutífera, defiro o requerimento formulado pelo exequente, 

determinando a inclusão de restrição de veículos em nome do(s) 

executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Considerando que a diligência pelo RENAJUD 

também foi infrutífera, passo à análise do pedido de pesquisa de bens pelo 

sistema INFOJUD. Conforme dispõe o item 2.16.1 da CNGC, somente se 

justifica a requisição de informações à Receita Federal do Brasil quando o 

credor demonstrar e justificar ter esgotado todos os meios possíveis para 

obtê-las, ou quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. No caso dos autos, verifico que o 

credor justificou adequadamente a impossibilidade de obter tais 

informações por outros meios, tanto que foram efetivadas diversas 

diligências no sentido de localizar bens/endereços, as quais restaram 

infrutíferas. Nesse passo, tendo o requerente cumprido a exigência 

descrita no comando regulamentar acima descrito, DEFIRO o pedido. A 

requisição será feita por meio da ferramenta INFOJUD, conforme o item 

2.16.1.1 da CNGC, devendo a Secretaria se atentar para o cumprimento 

dos itens 2.16.4 e ss. da CNGC. Tendo em vista que essa diligência 

também foi inexitosa (não constam declarações na base de dados da 

SRF), intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 12 de dezembro de 2017. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GOMES DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000800-67.2017.8.11.0055 Autora: Jaqueline Gomes da Silveira 

Ré: Viação Juína Ltda. – EPP. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório: 

Dispensado, com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. 

Fundamentação: Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Importante mencionar 

que a ré não se não se fez presente à audiência de conciliação realizada 

na data de 02 de outubro de 2017, às 14h00m (cf. ID n. 10248784), apesar 

de ter sido oportunizada sua citação (verifica-se que a ré se recusou a 

receber o AR, cf. ID n. 9615885). Deste modo, considerando que a 

correspondência foi enviada para o endereço da empresa ré, não há falar 

em nulidade da citação, devendo o ato ser considerado válido. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO 

CANCELADO. PAGAMENTO INTEGRAL REALIZADO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. PRELIMINARES DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. 

RECURSO NÃO PROVIDO. A recusa de recebimento da carta de citação é 

desinfluente quando se verifica que a correspondência foi envida ao 

endereço correto da parte requerida, sendo plenamente válido o ato. 

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Rejeitada, também, a 

preliminar de ilegitimidade passiva, pois a [...] (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 538295620138110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 11/10/2016, Publicado no DJE 11/10/2016) Portanto, conforme 

disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto isso, impõe-se a 

decretação de revelia em desfavor da parte ré Viação Juína Ltda. – EPP. A 

revelia é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção 

de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. Ou seja, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade 

de dilação probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com 

provas documentais suficientes para a formação do convencimento do 

julgador. Assim, incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, cuja aplicação, vale dizer, não 

acarreta cerceamento do direito das partes de produzir provas, mas, 

antes, impõe a observância do princípio da eficiência no Poder Judiciário, 

assegurando a celeridade processual que concretiza a garantia 

constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da 

CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, e inexistindo preliminares a 

tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. No caso em 

epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c 

art. 3º da Lei 8.078/90, portanto são aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Inclusive no que toca a inversão do ônus 

probatório, conforme art. 6º, inc. VIII do CDC, a qual defiro por verificar a 

hipossuficiência da parte autora no presente caso. Pois bem, a autora 

pleiteia compensação pecuniária pelos danos morais e materiais 

decorrentes do atraso de viagem rodoviária, situação que implicou em 

atraso de mais de duas horas e meia de atraso. Alega que contratou os 

serviços de transporte rodoviário fornecido pela ré, com saída de 

Cuiabá/MT no dia 18 de junho de 2017, às 17h35m e chegada prevista às 

21h30m (cf. bilhete à petição inicial em ID n. 9394371). Entretanto, ilustra 

que, possivelmente em decorrência de falhas mecânicas no micro-ônibus, 

houve interrupção do serviço no meio do percurso, fato que impôs a 

autora esperar acostamento da rodovia, no período noturno, por cerca de 

duas horas. Diante do citado atraso e condições abusivas na espera, a 

autora afirma ter sofrido danos de ordem moral e material. Analisando o 

acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a ocorrência da 

revelia no presente caso, resta incontroverso o atraso de mais de duas 

horas do horário contratado decorrentes de falha mecânica no 

micro-ônibus de propriedade do grupo Viação Juína, de igual modo, restou 
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incontroversa a desídia no tratamento dos consumidores que foram 

obrigados a esperar no escuro, por duas horas, no acostamento de uma 

rodovia. Neste cotejo, reputo assistir parcial razão a autora. De fato, os 

documentos juntados na inicial confirmam a versão da autora de que 

houve atraso na saída do transporte, o que acarretou o atraso de mais de 

duas horas e meia em relação ao horário previsto de chegada ao destino 

final. O que se verifica é que a ré deixou de cumprir o contrato de 

transporte na forma inicialmente estipulada, de modo injustificado, porque 

a atraso por motivos operacionais é fato fortuito interno da atividade, que 

não exclui sua responsabilidade. Neste diapasão, está caracterizada a 

falha na prestação de serviço da parte adversa, portanto deve ser a ré 

responsabilizada na reparação de danos existentes, nos termos do artigo 

14, do Código de Defesa do Consumidor, que diz: “o fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. A responsabilidade é objetiva, 

somente sendo afastada quando comprovado que uma vez prestado o 

serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva da vítima ou de terceiro 

(§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), do que não se desincumbiu. O dano 

moral a ser reparado é puro, pois atingiu direito de personalidade, a honra 

subjetiva da pessoa. Outrossim, a impotência do consumidor às práticas 

usuais do fornecedor, como no caso em tela, causam mais do que mero 

dissabor, trazendo sentimento de angustia, ansiedade e humilhação. 

Assim, é inequívoco que a ré violou a boa-fé objetiva, trazida pela 

legislação consumerista para dar equilíbrio às relações contratuais entre 

consumidores e fornecedores (art. 4º, inc. III do CDC). Dito isso, deve 

compensar os danos morais sofridos pela autora, cuja prova é 

dispensada, pois presumida. Configuram-se in re ipsa, isto é, decorrem 

dos transtornos, preocupações e aborrecimentos causados pelo evento, 

prescindindo de provas[5]. Posto isso, considerando-se as circunstâncias 

do caso, a condição econômica das partes, o caráter pedagógico da 

condenação, entendo que o valor R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

danos morais a ser pago pela parte ré é justo. Entrementes, improcedente 

se mostra o pedido indenizatório da autora (devolução do valor das 

passagens) porque é inequívoco que esta gozou do serviço prestado pela 

ré. É dizer, a devolução deste montante promoveria o enriquecimento 

indevido da autora, especialmente porque o serviço em questão não é 

gratuito. Ademais, é oportuno sublinhar que a autora pleiteia reparação por 

danos materiais na modalidade “lucros cessantes”, mas não há qualquer 

comprovação fática da ocorrência destes, razão pela qual este também se 

mostra improcedente. Nesse sentido, é o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça, in verbis: [...]. Os lucros cessantes são prejuízos materiais 

causados em razão da impossibilidade de auferir lucro, diante de um 

evento danoso, o que deve ser demonstrado de forma inconteste, sendo o 

ônus do autor. (Ap 100624/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/09/2016, Publicado no DJE 

14/09/2016) [...] É ônus do autor a prova concreta e segura daquilo que 

deixou de aferir em razão do ato considerado ilícito, a possibilitar a 

condenação em lucros cessantes. [...] (Ap 96986/2016, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/09/2016, 

Publicado no DJE 30/09/2016) (grifo nosso). Os danos materiais para 

serem indenizados exigem necessariamente a comprovação de sua 

ocorrência. Neste ponto, reitero que não há qualquer prova de que a 

autora tenha deixado de auferir lucro com o atraso na prestação do 

serviço contratado, portanto não há fundamento fático para o acolhimento 

de sua pretensão. Nesse sentido, mutatis mutandis, é o posicionamento do 

E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: [...] 4. O suposto prejuízo sofrido 

pelas empresas possui natureza jurídica dupla: danos emergentes (dano 

positivo) e lucros cessantes (dano negativo). Ambos exigem efetiva 

comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou 

presumido, dissociada da realidade efetivamente provada. Precedentes. 

[...] (REsp 1347136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 11/12/2013, DJe 07/03/2014) Neste diapasão, entendo 

procedente o pleito compensatório da autora decorrente da falha na 

prestação de serviço, mas improcedente o pedido indenizatório formulado, 

nos termos acima descritos. 3. Dispositivo: Ante o exposto, com 

fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para 

condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

autora, a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de 

responsabilidade contratual, e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento. Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 

55. Por consequência, julga-se extinto o feito, com julgamento de mérito. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 

de dezembro de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de dezembro de 

2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Mutatis mutandis: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS GERADO POR ATRASO DE VOO – 

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO PRESUMIDO - VALOR REPARATÓRIO - 

CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. Em casos de descumprimento do contrato de transporte 

aéreo, deve o transportador responder objetivamente pelos danos morais 

decorrentes do atraso do vôo, nos termos do artigo 14 do CDC. Os danos 

morais configuram-se in re ipsa, isto é, decorrem dos transtornos, 

preocupações e aborrecimentos causados evento, prescindindo de 

provas. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado em 

consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e 

moderação, levando-se em conta a situação financeira das partes. (Ap 

44205/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015) (grifo 

nosso).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO NEVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 
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sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 12 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE PAIXAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 08/03/2018, às 10H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA GOMES (REQUERENTE)

EDSON PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 12/03/2018, às 13H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANIA SEVERINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 12/03/2018, às 13H30MIN, bem como da r.decisão 

que deferiu a tutela de urgência, parte final, a seguir transcrita: "...Com 

essas razões, não presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO 

a medida de urgência almejada. Tendo em vista a ausência de 

verossimilhança do alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do 

CDC, indefiro também o pedido para inversão do ônus da prova. A prova 

deverá ser produzida pelas partes em obediência à distribuição dinâmica 

prevista no art. 373 do CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada por carta com aviso 

de recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da reclamada na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) 

dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, 

caso não haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem 

a produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

12 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000020-30.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIR CONSTANTINO GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTER SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu patrono, para que 

dentro do prazo legal se manifeste acerca da certidão do oficial de justiça, 

ID 11340339, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001595-73.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISO DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 11/10/2017, às 14H15MIN, bem como da r.decisão 

que deferiu a tutela de urgência, parte final, a seguir transcrita: "...Com 

essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando 

um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a medida de urgência a fim 

determinar seja excluído o nome do reclamante dos registros de banco de 

dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, CDL entre outros), com 

relação ao débito objeto da presente demanda, lançados pela empresa 

reclamada. Oficie-se ordenando a exclusão. Recebo a petição inicial eis 

que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)

(s) requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 12 

de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito"
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 12/03/2018, às 14H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JAILTON DA CRUZ SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 12/03/2018, às 14H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001618-19.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA DA MOTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR - UNIC - PRIMAVERA DO LESTE 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 06/03/2018, às 13H30MIN, bem como da r.decisão 

que deferiu a tutela de urgência, parte final, a seguir transcrita: "...Com 

essas razões, presentes os requisitos do art. 273, do CPC, antecipando 

um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência a fim de 

determinar seja excluído o nome da reclamante dos registros de banco de 

dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros), com relação 

ao débito objeto da presente demanda, lançado pela empresa reclamada. 

Oficie-se, conforme requerido. Recebo a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)

(s) requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010792-40.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIR GOMES DE SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO SILVA SANTOS OAB - MT12655/O (ADVOGADO)

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S.A (EXECUTADO)

PIT STOP AUTO CENTER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ALEX PEREZ RUIZ (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTEFANIA SOLETTI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimo o Exequente, por meio de seu procurador, para que se manifeste 

requerendo o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011483-78.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSELI BESERRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimo a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010443-27.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEVAIR CHAVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO AILTON DA SILVA OAB - MT17070/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA PEDRO DA SILVA NUNES (EXECUTADO)

 

Intimo a Parte Exequente para se manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000020-30.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIR CONSTANTINO GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTER SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimo a Parte Exequente para se manifestar, requerendo o que entender 

de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1001158-32.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAEM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTTON FERREIRA DE SOUZA (EXCIPIENTE)

JOAO FERREIRA DE SOUZA (EXCIPIENTE)

 

Intimo a parte Exequente para se manifestar requerendo o que entender 

de direito no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010538-91.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR SANDRIM (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O disposto no art. 833, IV, do CPC de 2015, não pode servir de 

escudo protetor à inadimplência, de forma a que, tratando-se de devedor 

assalariado, se veja totalmente imune às conseqüências do débito 

assumido, tornando vazia a finalidade legal de satisfação do credor e da 

solução do conflito posto em Juízo. Essa assertiva se aplica com ainda 

maior amplitude no âmbito dos Juizados Especiais, diante dos seus 

princípios próprios, em especial o princípio da efetividade, segundo o qual 

o processo deve apresentar-se como instrumento apto para resolver o 

litígio. Por outro lado, o executado deve responder por seus débitos sem, 

no entanto, comprometer o seu sustento e de sua família, de modo que a 

execução, ex vi legis, deve ser procedida de maneira que menos lhe seja 

gravosa. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, em nosso 

sentir, abrange tão-somente o salário pago mensalmente ao devedor 

destinado ao seu sustento e da sua família. Assim, o limite de 30% sobre o 

salário do devedor pode ser penhorado, ainda mais no caso como o em 

apreço, em que o valor bloqueado foi insuficiente para o pagamento do 

crédito exeqüendo. A jurisprudência é iterativa nesse sentido: 

JECCAM-0000235) JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE CONTA SALÁRIO 

PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ART. 649 DO CPC. POSSIBILIDADE 

DE PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% QUANDO NÃO DEMONSTRADO 

QUE A CONTA É EXCLUSIVAMENTE DESTINADA A SALÁRIO, SENDO 

UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE OUTROS 

VALORES. ARTS. 655-A, § 2º, E 656, § 2º, TODOS DO CPC. RESERVA DO 

NECESSÁRIO À SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR, BEM COMO, À 

SATISFAÇÃO DA CREDORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Recurso Inominado nº 

0210093-25.2011.8.04.0015, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais/AM, Rel. Rogério José da Costa Vieira. j. 27.09.2013). 

JECCBA-0021971) MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE EM CONTA-CORRENTE DA 

DEVEDORA. ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A SATISFAÇÃO DO 

CRÉDITO. A IMPENHORABILIDADE SOBRE OS RENDIMENTOS NÃO PODE 

SER VISTA COMO REGRA ABSOLUTA. Deve ser examinada à luz da 

situação em concreto e analisada em harmonia com o princípio da 

efetividade da justiça. Possibilidade de recair a constrição sobre 

percentual do valor do salário. Limitação a 30% dos valores depositados. 

Segurança denegada. (Processo nº 0000056-33.2013.805.9000-1, 4ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/BA, Rel. Martha 

Cavalcanti Silva de Oliveira. unânime, DJe 12.08.2013). JECCMT-005681) 

SÚMULA DO JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI 9.099/95) - RECURSO 

INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - DÉBITO INCONTROVERSO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE 

SALÁRIO - PENHORA MANTIDA NO PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO 

DOS PROVENTOS - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO DECRETO FEDERAL 4.961/04 C/C ART. 45 DA LEI 

8.112/90 - SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - 

RECURSO IMPROVIDO. Não se revela ilegal vincular, mediante penhora, o 

pagamento de débito incontroverso, consubstanciado em sentença 

condenatória transitada em julgado, ao percentual de 30% (trinta por 

cento) dos proventos do devedor, em interpretação analógica ao Decreto 

Federal 4.961/2004 c/c art. 45 da Lei 8.112/90. Recurso improvido. A parte 

recorrente pagará as custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 20% sobre o valor da causa, verbas cuja exigibilidade fica 

condicionada à comprovação de que, no lapso de 05 (cinco) anos, cesse 

sua condição de pessoal legalmente pobre - Lei nº 1.060/50, art. 12. 

(Recurso Cível Inominado nº 4/2012, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. João Bosco Soares da Silva. j. 

05.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012). JECCRO-0001651) EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE E BLOQUEIO DO SALÁRIO. PERCENTUAL 

RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. A impenhorabilidade do salário é a regra, 

porém, deve-se ponderar caso a caso, diante da relativização dos 

princípios, a fim de observar o princípio da dignidade da pessoa, mas 

também possibilitar o cumprimento do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Recaindo a penhora em percentual razoável, não implicando 

prejuízo do sustento do devedor e de sua família, deve esta ser mantida, 

face o dever de cumprimento das obrigações pactuadas. (Recurso 

Inominado nº 1001956-42.2010.8.22.0601, Turma Recursal de Porto Velho 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/RO, Rel. Franklin Vieira dos 

Santos. j. 10.05.2013, unânime, DJe 15.05.2013). Com tais considerações, 

DEFIRO o requerimento do ID 11337261, determinando a expedição de 

ofício ao empregador do executado, sendo a empresa FAZENDA 

FRANCIOSI, localizada no endereço informado nos autos, para que 

proceda depósito mensal na Conta Única do Poder Judiciário, do valor 

correspondente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do 

devedor, até o limite do valor exequendo. Uma vez efetivada com sucesso 

a penhora, com o bloqueio de valores até o limite ora estabelecido, 

certifique-se, lavre-se o respectivo termo e intime-se o executado para, 

querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do 

CPC - Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento 

de cumprimento de sentença. Caso a diligência seja infrutífera, INTIME-SE 

o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 15 de janeiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000978-16.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO BATISTA OLIVEIRA (REQUERIDO)

LUCIANA DA CUNHA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Tendo em vista que o reclamante já informou o endereço 

atualizado do reclamados (ID 11008008 e 11325414), CITE-SE nos termos 

do despacho do ID 9853908. Intime-se da audiência já designada. Cumpra 

-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 15 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-41.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HITTOR VINICIUS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 15 de janeiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001049-18.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON CHIQUESI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001049-18.2017.8.11.0055 Autor: Jadson Chiquesi de Almeida 

Ré: Anhanguera Educacional Ltda. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 
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FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e inexistindo preliminares a tratar, nulidades a declarar, inexistindo 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Em síntese, o autor narra que solicitou a 

transferência do curso superior de tecnologia em Gestão Financeira 

(modalidade semipresencial) que cursava na instituição de ensino ré, 

tendo em vista a transferência de seu local trabalho. Entretanto, informa 

que descobriu que foi transferido para o mesmo curso, porém na 

modalidade online, sem qualquer aviso prévio. Ainda, ilustra que foi 

preciso realizar viagens a capital do estado para tentar regularizar a 

situação, porém acabou por realizar acordo com a instituição ré visando 

cancelar sua matricula e ser restituído dos valores pagos pelas 

mensalidades desde a transferência. Entremetes, informa que a instituição 

de ensino ré não cumpriu com o acordo realizado e inscreveu seu nome 

no cadastro de inadimplentes. Razão pela qual pleiteia reparação pelos 

danos morais suportados e restituição dos valores pagos. A ré, em sua 

peça contestatória, afirma que agiu em exercício regular de direito, uma 

vez que o autor – ao cancelar a matricula – estaria sujeito a disposições 

contratuais relacionadas a multa e cobrança de mensalidades do 

semestre, assim inexistiria dever de reparar in casu. Por fim, salienta que 

o autor estava ciente dos termos e condições do curso pleiteado na 

transferência. Diante da afirmação do autor de que a inscrição é indevida, 

cabe à ré demonstrar a regularidade da dívida constituída e mantida em 

nome da parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a 

produção de prova negativa. Analisando o acima narrado, bem como a 

prova produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório in casu, 

resta controversa a licitude da inscrição e as consequências daí 

advindas. Neste cotejo, reputo assistir parcial razão ao autor. Ao contrário 

do que aduz a instituição de ensino ré, no requerimento de transferência 

não há informação expressa de que o curso ofertado no campus de 

Tangará da Serra seria em prestado em modalidade diferente da cursada 

pelo autor no campus de origem, tampouco advertência neste sentido (cf. 

ID n. 10681083 e 10681094). Portanto, é preciso reconhecer que houve 

falha no dever de informação adequada no presente caso (cf. art. 6º III do 

CDC), que influiu de forma decisiva para o cancelamento da matrícula. É 

dizer, o cancelamento da matrícula decorreu da negligência da instituição 

de ensino ré em não descrever em detalhes o curso para o qual transferiu 

o autor (modalidade exclusivamente online), que era substancialmente 

diferente do curso prestado na origem. Neste diapasão, considerando que 

a citada falha na prestação do serviço é fato da alçada exclusiva da 

instituição de ensino ré, a cobrança pelas mensalidades e multas pelo 

cancelamento da matricula se mostra arbitrária e ilegítima. Assim, na forma 

do art. 6º da Lei 9.099/95, é necessário reconhecer ilícita a inscrição no 

cadastro de inadimplentes do autor. Neste diapasão, por inexistir débitos 

que pudessem ensejar a inscrição no cadastro de inadimplentes, entendo 

que a conduta da ré está eivada de ilicitude. Assim, não havendo duvidas 

de que citada inclusão se deu por uma falha operacional, os danos daí 

advindos são de sua exclusiva responsabilidade. Por fim, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação/manutenção indevida, dúvida não há que existe violação a 

bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação 

da materialização do dano. Neste sentido é o entendimento do E. Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO 

INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. 

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. 

Corte pacificou o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida 

do nome do consumidor em cadastro negativo de crédito configura, por si 

só, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. 2. 

No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que o nome do autor foi mantido 

indevidamente no cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão 

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da 

Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos inexistentes no original). Logo, 

comprovada que a negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, 

não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é 

cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência 

da circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputo 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição econômica e profissional do lesado, a intensidade de 

seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido do autor, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Consigno que o 

montante supramencionado inclui a compensação pelos danos morais 

decorrentes da chamada “perda do tempo útil” decorrente das diversas 

tentativas de resolução administrativa do imbróglio. Por fim, é oportuno 

consignar que o autor menciona ter realizado acordo com a instituição de 

ensino ré para que esta restituísse os valores pagos no semestre, porém 

não há qualquer documento juntado nos autos. Entrementes, a instituição 

de ensino ré não controverte este fato, razão pela qual o reputo 

incontroverso (cf. art. 341 do CPC), devendo a empresa ré ressarcir o 

montante referente as mensalidades pagas pelo semestre. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para: · Condenar a ré ao 

pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, 

sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do evento danoso – data da inscrição indevida (Súmula 54 do STJ), 

e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ), por se vislumbrar no caso concreto responsabilidade 

extracontratual. · Condenar a ré ao pagamento de danos materiais ao 

autor no valor de R$ 541,34 (quinhentos e quarenta e um reais e trinta e 

quatro centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a 

partir de cada desembolso, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação, Outrossim, opino por confirmar a tutela antecipada alhures 

deferida. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou 

honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 de dezembro de 2017. 

Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 
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efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 21 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-96.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILIANO GARCIA GUEBARRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRADESCO S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000229-96.2017.8.11.0055 Autor: Graciliano Garcia Guebarra 

Réu: Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, de 

acordo com os documentos que a autora trouxe aos autos, constata-se 

que seu domicílio se encontra na Rua Primavera, 623, Maracanã, Denise, 

Mato Grosso (cf. ID n. 7757439). Diante deste fato, é necessário 

reconhecer a incompetência territorial no presente caso porque, 

considerando as regras de divisão de competência territorial do Estado de 

Mato Grosso[1], tem-se que o Juízo da comarca de Barra do Bugres/MT é 

o competente para processar e julgar o feito. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. A competência 

territorial dos Juizados Especiais Cíveis é fixada, em regra, pelo domicílio 

da parte requerida, critério estabelecido no art. 4º, inciso I da Lei nº 

9.099/95. Hipótese na qual não foi comprovado o domicílio do requerente 

na Comarca de Sorriso, sendo o domicílio do requerido na Comarca de 

Primavera do Leste. Não há no caso nenhuma das circunstâncias que 

atraísse a competência do foro de Sorriso para o julgamento da causa. 

Sentença mantida. [...] (Procedimento do Juizado Especial Cível 

105999020118110014/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

26/07/2016, Publicado no DJE 26/07/2016) Ademais, consigno que no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é possível o reconhecimento da 

incompetência territorial de oficio, conforme Enunciado n. 89 do 

FONAJE[2]. Inequívoco, portanto, que as regras de competência previstas 

no art. 4º da Lei 9.099/95 não foram respeitadas in casu. Nesse contexto 

não há como permitir o prosseguimento da ação em epígrafe. 3. 

DISPOSITIVO: Isto posto, em face da incompetência territorial, opino por 

reconhecer a incompetência deste Juizado e, com fundamento no artigo 

51, III, da Lei 9.099/95, declarar extinto, sem resolução do mérito, o 

presente feito. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Sem 

custas, diante do que estabelece o art. 54, da Lei nº 9.099/95. Submete-se 

a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 de dezembro 

de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de dezembro de 2017. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Disponível em: 

http://www.tjmt.jus.br/Comarcas/MapaComarcas, Acesso em 21 de 

dezembro de 2017. [2] ENUNCIADO 89 – A incompetência territorial pode 

ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (XVI 

Encontro – Rio de Janeiro/RJ)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010147-05.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANEA APARECIDA DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M V R COMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8010147-05.2017.8.11.0055 Reclamante: JANEA APARECIDA 

DOS REIS Reclamado: M V R COMUNICACOES LTDA – ME PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, com fulcro no artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado do 

feito. Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade 

do processo, bem como as condições da ação, e não havendo 

preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: 

Trata-se, na espécie, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO 

MORAL em que visa a autora seja desclassificação de um ganhador de 

um concurso cultural com a classificação da autora em referido. Pois bem. 

Afirma a autora que participou do concurso promovido pelo reclamado 

intitulado “ESTOU BEM COM A BEM TV” em que o vídeo com maior numero 

de “curtidas” no aplicativo Facebook ganharia o concurso e como prêmio 

uma motocicleta. Aduz que liderava o concurso quando nas últimas 3 

semanas outro participante disparou nas pesquisas e acabou por ganhar 

o prêmio. Assevera que referido candidato utilizou de subterfúgios não 

permitidos no regulamento para ganhar a disputa e que, mesmo entrando 

em contato com a organização do concurso para informar acerca da 

irregularidade, o reclamado nada fez, mantendo o resultado. Requer deste 

modo a desclassificação do ganhador e a sua classificação em referido 

concurso, além de indenização por danos morais. O promovido em sua 

defesa afirma que inexiste no caso em tela uma demonstração efetiva de 

que o vencedor do concurso tenha se valido de expedientes falsos para 

atingir tal resultado. Aduz que teve o cuidado de analisar os fatos 

apontados pela reclamante, constituindo uma comissão que foi designada 

para verificar se efetivamente existia algo que indicasse ou demonstrasse 

a existência de expedientes falsos pelo vencedor do concurso (através 

de perfis falsos no facebook), para obter mais curtidas em seu vídeo. E 

que após analisar as curtidas recebidas por todos os vídeos participantes 

do concurso, a comissão não encontrou indícios da existência de perfis 

falsos ou mesmo qualquer comprovação ou demonstração de que o 

vencedor tenha utilizado tal expediente ou ainda, solicitado ou contratado 

alguém para que assim procedesse para que fosse o vencedor do 

concurso. Ressalta ainda que outro fator importante e que demonstra a 

normalidade e regularidade do concurso está no fato de que o vídeo 

vencedor demorou três semanas para ultrapassar o vídeo postado pela 

reclamante no número de curtidas, ou seja, que o fato contestado não 

ocorreu do dia para a noite ou de uma hora para outra, mas foi gradativo. 

Discorreu ainda acerca da inexistência de danos morais e requereu a 

improcedência da ação. A promovente não apresentou impugnação à 

contestação. Passo a análise do mérito. Entendo que razão não assiste a 
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autora, afinal apesar de alegar ter sido superada na classificação em 

virtude de expedientes falsos por parte do ganhador, entendo que não 

fato não restou nem mesmo de forma indiciária comprovada. Certo é que a 

parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do 

art. 373, I do Código de Processo Civil, uma vez que, não restou 

comprovado nos autos ter-se o ganhador do concurso se beneficiado de 

perfis falsos para ganhar o maior número de “curtidas” em seu vídeo. Não 

consta nos autos nem mesmo quais e quantos seriam os tais perfis falsos, 

razão pela qual entendo se tratar o caso de não reconhecimento da vitória 

alheia. A propósito, o Nosso E. Tribunal de Justiça tem este entendimento: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - PISO SUPOSTAMENTE DEFEITUOSO 

- PRODUTO AUSENTE - INVIABILIDASDE DE COMPROVAR A ALEGAÇÃO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO 

AUTOR - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE CONVICÇÃO E 

CERTEZA - REPARAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PROVIDO. A ausência 

do objeto que o autor alega ser defeituoso, que se perdeu antes do 

ajuizamento da Ação, inviabiliza a prova do fato constitutivo do seu 

pretenso direito à reparação por vício no produto. "A pretendida inversão 

do ônus da prova exige do autor a demonstração da plausibilidade da 

relação jurídica alegada, pelo menos, com indícios mínimos capazes de 

comprovar a própria existência da contratação da conta poupança. Isso 

porque cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito." (AgRg nos 

EDcl no REsp 1133347/RS). Os honorários devem ser majorados na via 

recursal (§11 do art. 85 do CPC/2015). (Ap 118691/2017, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA 

REJEITADA – ALEGAÇÃO DE ADIMPLMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA 

DE PROVA – ÔNUS DO RÉU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A própria parte quedou-se inerte quando da manifestação 

sobre a produção de provas, fazendo precluir o seu direito, não havendo 

motivação para a ocorrência de cerceamento do direito de defesa. O art. 

333, II, do CPC/73 preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito, de modo que competia 

ao réu demonstrar de forma cabal as alegações de adimplemento 

contratual. (Ap 108346/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/10/2017, Publicado no DJE 06/11/2017) No mesmo sentido os demais 

Tribunais, vejamos: "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. (...)1 - Compete ao autor 

demonstrar a ocorrência do fato constitutivo do direito afirmado, a teor do 

art. 333, I do CPC. (...).” (TJ/MG Número do processo: 

1.0145.10.043269-2/002. Rel.: Des. José Marcos Vieira. Pub.: 26/08/2013). 

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. INÉPCIA DA INICIAL. AGRESSÕES MÚTUAS. IMPROCEDÊNCIA 

DO PEDIDO. 1. Se a petição inicial preenche todas as exigências previstas 

nos arts. 282 e 283 do Código de Processo Civil para a sua validade e 

regular produção de efeitos, não há que se falar no seu indeferimento. 2. . 

A configuração do dano moral decorrente de ofensas físicas depende de 

prova suficiente da ocorrência elas e do contexto no qual se deram. 3. 

Havendo agressões mútuase não sendo possível aferir quem deu causa 

ao evento, é incabível a responsabilização pelo dano moral." (TJMG. 

Número do processo: 1.0024.11.270361-6/001. Rel.: Des. Wagner Wilson. 

Pub.: 26/07/2013). 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido autoral com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, contido na inicial e, como consequência, 

revogo a medida liminar concedida. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 20 de dezembro de 2017. Karla Paloma Busato Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010437-88.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL AGENCIA DE TANGARA DA SERRA MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos à Execução. Intimo o Exequente 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011817-15.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI (REQUERENTE)

LUIZ MARIANO BRIDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

8011817-15.2016.8.11.0055 Reclamante: LUIZ MARIANO BRIDI e LEDI 

FIGUEIREDO BRIDI Reclamado: VRG LINHAS AEREAS S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, com fulcro no artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado do 

feito. Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade 

do processo, bem como as condições da ação, e não havendo 

preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Alegam os Autores, 

em síntese, que adquiriram passagens da Cia Ré cujo embarque estava 

previsto para o dia 25.06.2016 às 15h40min em voo com destino a Cuiabá. 

Aduzem que chegaram atrasados (40 minutos antes da decolagem do 

vôo) no aeroporto de Guarulhos e que após fazerem o check in (de posse 

do cartão de embarque) foram até o guichê despachar a mala, isto por 
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volta das 15h10min, ou seja, 30 minutos antes da partida do voo, mas que 

foram impedidos sob alegação de que já havia sido emitido e entregue a 

relação dos passageiros. Afirmam que ao buscarem remarcar as 

passagens, foram informados que o único voo disponível sairia às 23 

horas, bem como não haveria a possibilidade de compensar o valor pago 

pelas passagens e que sem alternativa, pois precisavam chegar a Cuiabá 

ainda naquele dia tiveram de comprar novas passagens, sofrendo 

prejuízos. Requerem assim, a condenação da ré ao pagamento dos danos 

materiais no importe de R$ 2.338,12 (dois mil trezentos e trinta e oito reais 

e doze centavos), além dos danos morais, sugeridos em valor não inferior 

a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em sua defesa a empresa promovida 

preliminarmente requer a retificação do polo passivo da demanda para que 

passe a constar VRG LINHAS AÉREAS S/A (VRG), pela ocorrência da 

sucessão da empresa promovida. No mérito aduz que diferente do 

alegado pelos promoventes não houve apresentação no tempo previsto 

para embarque, ocasionando o no show e que caso os Autores tenham 

suportado eventual transtorno de qualquer natureza, este se deu em 

razão da sua própria desídia, uma vez que não se apresentaram para 

embarque no horário devido. Requerendo por fim a improcedência da 

ação. Passando a análise do mérito resta incontroverso nos autos que os 

autores se atrasaram para o check in. Certo é ser obrigação do 

consumidor comparecer ao check in no tempo determinado pela 

companhia aérea, sendo de conhecimento de todos que o mínimo exigido 

para vôos domésticos são sessenta minutos de antecedência, prazo este 

que os autores afirmam em sua inicial não terem cumprido. A 

jurisprudência é neste sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE 

AÉREO. ATRASO PARA CHECK IN. PERDA DO VOO. CULPA DO 

CONSUMIDOR. DEVER INDENIZATÓRIO NÃO CONFIGURADO. É obrigação 

do passageiro apresentar-se no aeroporto com a antecedência mínima 

exigida pela companhia aérea, o que no caso não foi comprovado pelos 

autores. Danos morais que não restam caracterizados à medida que os 

próprios autores deram causa ao seu não embarque. Sentença de 

improcedência mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível 

Nº 70074655085, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 12/12/2017) Ementa: 

TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO NO EMBARQUE. 

ATRASO PARA REALIZAÇÃO DO CHECKIN. PASSAGEIROS APONTADOS 

COMO "NO SHOW", A PEDIDO DO FECHAMENTO DO CHECKIN, DIANTE DO 

NÃO COMPARECIMENTO ATÉ O HORÁRIO PREVISTO PARA O 

ENCERRAMENTO. VÔO PREVISTO PARA ÀS 17H57MIN. ENCERRAMENTO 

DO CHECKIN. ÀS 17H17MIN. PARA INÍCIO DO EMBARQUE. 

CANCELAMENTO QUE DECORREU POR CULPA EXCLUSIVA DOS 

AUTORES. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL NO CASO. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006957773, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, 

Julgado em 22/11/2017) Diante do atraso dos autores para realizar o 

check in entendo que restou demonstradas as excludentes da 

responsabilidade da empresa promovida previstas no art. 14, § 3º, do 

CDC, uma vez que comprovada que a impossibilidade do embarque 

ocorreu de fato por culpa exclusiva dos consumidores, que chegaram 

atrasados, se desincumbindo a promovida das provas nos termos do 

disposto nos arts. 373, inciso II, do CPC, e art. 6º, inciso VIII, do CDC. 

Desta forma, entendo por julgar improcedentes os pedidos dos autores, 

uma vez que não restou configurado o agir ilícito da promovida pelo 

descumprimento contratual, ou falha na prestação dos serviços já que a 

impossibilidade do embarque ocorreu em virtude do atraso dos autores na 

apresentação para o check in. Sendo assim, incabível indenização, seja 

por dano material quanto por dano moral. 3. DISPOSITIVO: ANTE O 

EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na 

inicial, e, por consequência de causa e efeito, julga-se extinto o feito com 

julgamento de mérito. Opino, ainda, pela retificação do polo passivo da 

demanda para que passe a constar VRG LINHAS AÉREAS S/A (VRG). 

Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 

de dezembro de 2017. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010236-62.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Intimo o Exequente para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-83.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO STURM DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO OAB - MT10304/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000107-83.2017.8.11.0055 A promovente apresentou embargos 

de declaração com efeitos infringentes alegando haver vício na sentença 

proferida. Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível 

a presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando, os pedidos, em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. Embora a ré se insurja contra os termos 

da sentença, não há dúvidas de que sua irresignação refere-se ao 

conteúdo desta, inexistindo qualquer vício na fundamentação ou no 

dispositivo da decisão. Isso porque os danos morais no presente caso 

não se configuraram, visto que a suspensão no fornecimento de energia 

elétrica da UC ocorreu em virtude do atraso no pagamento da fatura 

vencida em Abril/2017, sendo, portanto, licito tal procedimento. Portanto, 

em que pesem os termos dos embargos opostos pela parte reclamante, 

entendo que a r. sentença tratou da temática posta em profundidade. 

Embora não tenham sido acolhidas suas teses, há fundamento suficiente e 

detalhado no decisum, razão pela qual se demonstra que os embargos de 

declaração não são via própria para a citada discussão. Nesse sentido é 

a posição do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – 

INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.1. Inexistindo omissão, 

obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os 
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embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da 

causa. 2. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos 

dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente 

fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, 

IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF) 3. A análise 

de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível 

nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela 

Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo 

Superior Tribunal de Justiça. (ED 159678/2016, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, 

Publicado no DJE 20/12/2016) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - FATORES QUE LEVARAM A 

MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO - PRETENSÃO 

DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO Os embargos de declaração somente são cabíveis quando 

houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material 

(art. 1022 do NCPC). Os aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento 

da causa, de maneira que a atribuição de efeito modificativo somente é 

possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a ocorrência 

dos mencionados vícios no julgado, que não se encontram presentes na 

presente hipótese, porquanto o v. acórdão embargado foi claro ao declinar 

as razões que levaram a majoração do dano moral. (ED 157243/2016, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

– OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - 

PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS. A 

alegação de contradição e omissão no v. acórdão é despropositada, mera 

irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela 

inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível 

nos embargos de declaração.“Os embargos de declaração não são palco 

para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua 

alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos 

modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do 

Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. 

Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 

119).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 

Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) No que concerne a alegação da 

promovente de que a sentença foi omissa quanto ao pedido de condenar a 

parte ré em litigância de má-fé, em razão de juntar imagens parciais de 

documentos no corpo da defesa para induzir juízo a erro, entendo pela 

improcedência, afinal não visualizei nos autos em questão referida 

litigância de má-fé. Por tudo, verifico ser inadequada a via dos embargos 

de declaração para alteração da decisão, uma vez que não se fazem 

presentes as hipóteses de seu cabimento. Ausentes as hipóteses que os 

sustentem, somente por meio de recurso poderia ser provido o 

inconformismo, por força do princípio descrito no art. 494 do CPC. Ante o 

exposto, conheço, porém opino por JULGAR IMPROCEDENTES os 

embargos de declaração. Assim, permanece a decisão tal qual foi 

lançada. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 26 de dezembro de 2017. Karla Paloma Busato Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-74.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu procurador para Requerer o 

que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010366-18.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MODESTO GODOY DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Autos n. 

8010366-18.2017.8.11.0055 Autor: Júlio Cesar Modesto de Godoy Ré: OI 

MÓVEL S.A PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade de dilação 

probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com provas 

documentais suficientes para a formação do convencimento do julgador. 

Assim, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, é 

cabível o julgamento antecipado do feito. Ademais, presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, e não havendo preliminares, nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. A priori, no caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Inclusive no tocante a inversão do ônus da 

prova já anteriormente deferida (cf. evento 13.1). Depreende-se dos autos 

que o autor foi negativado por ordem da ré, por dívida no valor de R$ 

31,01 (trinta e um reais e um centavo) decorrente do contrato nº. 

2821603, como prova certidão de restrição anexa aos autos. Afirma o 

autor que não possui débito algum com a promovida, razão pela qual 

injusto o apontamento de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Objetiva o Requerente com a presente ação seja declarada a 

inexigibilidade de qualquer débito oriundo do Contrato n. 2821603, em seu 

nome junto a Requerida, determinando-se a BAIXA DEFINITIVA da 

inscrição de seu nome junto ao Serasa e outros órgãos de proteção ao 

crédito, bem como seja a Requerida condenada a indenizar-lhe pelos 

prejuízos extrapatrimoniais sofridos, pela indevida restrição. A empresa 

ré, ao seu turno, preliminarmente requer seja retificado no sistema o 

cadastramento da empresa OI MOVEL S/A, o que desde já entendo pelo 

deferimento. Preliminarmente requer seja reconhecida a LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ e o instituo DA COISA JULGADA – ART. 485, V, CPC, alegando que 

a parte autora ingressou com a mesma ação, Processo nº 

8010777-03.2013.8.11.0055, com CONTEÚDO e PEDIDOS IDÊNTICOS. No 

mérito afirma que a contratação foi devida, sendo todos os termos 

contratuais conhecidos pelo autor e que este permaneceu com o serviço 

de OI TV instalado e em funcionamento por longo período, qual seja, 

21/11/2012 a 24/07/2013, motivo pelo qual o inadimplemento contratual do 

autor deu azo de forma lícita a sua inclusão no cadastro de inadimplentes, 

sendo tal situação expressão de exercício regular de direito. A priori 

afasto a preliminar suscitada pela ré em contestação, por não ser o 

contrato discutido nestes autos o mesmo a que se referiu o Processo nº 

8010777-03.2013.8.11.0055, assim, apesar de mesmas partes trata a 

demanda de assunto diverso, razão pela qual nao há se falar em COISA 

JULGADA. No caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, 

nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam 

aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. Para os 

consumidores é possível a “facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (artigo 6°, 

VIII, Lei 8.078/1990). Neste ínterim, reputo que as afirmações da parte 

autora são verossímeis, bem como se mostra o consumidor parte frágil e 

hipossuficiente nessa relação de consumo, não possuindo conhecimento 

específico sobre os serviços prestados pela ré e nem meios de constituir 
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amplo acervo probatório. Dito isso, aplicando-se o artigo 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, inverte-se o ônus da prova. A promovida em 

sua defesa não demonstra de forma efetiva a qual contrato se refere a 

restrição existente em nome do autor, tampouco que restou algum valor 

pendente de pagamento e de responsabilidade deste. Assim, se mostra 

procedente a obrigação de fazer pleiteada pelo autor, para tanto, 

necessária a declaração de inexistência dos débitos decorrentes do 

contrato nº 2821603. Sublinha-se que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida de contrato 

inesxistente ou cancelado, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano[1]. Neste sentido é o entendimento do E. Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO 

INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. 

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. 

Corte pacificou o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida 

do nome do consumidor em cadastro negativo de crédito configura, por si 

só, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. 2. 

No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que o nome do autor foi mantido 

indevidamente no cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão 

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da 

Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos inexistentes no original). Logo, 

comprovada que inclusão no cadastro de inadimplentes foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há falar em ausência do nexo causal, que, 

no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da ação/omissão da ré. Reputo assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial 

para: a) Declarar inexistente e inexigível o débito discutido nestes autos, 

referente ao contrato nº 2821603; b) Condenar a ré ao pagamento do 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, sobre o qual 

incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso – data da inscrição indevida – (Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se 

vislumbrar no caso concreto responsabilidade extracontratual; c) 

Determinar a retificação no cadastramento do polo passivo da demanda no 

SISTEMA PJE PARA QUE PASSE A CONSTAR A DENOMINAÇÃO OI 

MÓVEL S.A. Ademais, opino por confirmar a tutela antecipada 

anteriormente deferida (cf. ID 6380403). Extingue-se o feito com 

julgamento de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 

55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 

26 de dezembro de 2017. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Nesse sentido, mutatis mutandis, 

a posição da Turma Recursal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso: “[...] A responsabilidade civil da empresa de telefonia é objetiva, 

pois que a sua condição de prestadora de serviços lhe impõe o dever de 

zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto 

o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor. 

Comprovada a falha do serviço prestado pela recorrente, a qual deixou de 

realizar o cancelamento do terminal telefônico solicitado pelo consumidor, 

em face da não utilização, passando a realizar novas cobranças e 

anotação no cadastro de proteção ao crédito, mostra-se correta a 

sentença que a condenou ao pagamento de dano moral, o qual, na 

espécie, não necessita da prova, em razão do seu caráter in re ipsa. 

Considerando o caráter compensatório e dissuasório da medida e, em 

face da análise conjunta da condição social e econômica do lesado, bem 

como da repercussão do dano, deve ser mantido o valor da condenação 

arbitrado a título de danos morais, pois se mostra de acordo com os 

preceitos inseridos nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (RI 

6371/2010, DR. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, 3ª TURMA 

RECURSAL, Julgado em 30/06/2011, Publicado no DJE 05/07/2011) (grifo 

nosso)”.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001033-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GALLEGO & ROCHA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT0009809A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSS0 - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 
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ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001033-64.2017.8.11.0055 Reclamante: GALLEGO & ROCHA LTDA - ME 

Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatóriodispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, em conformidade com o art. 355, inciso I do Código 

de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS e MATERIAIS proposta por GALLEGO & ROCHA LTDA – ME em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

A parte promovente pretende ver reconhecida por esse d. Juízo o direito 

de receber uma indenização por supostos danos materiais e morais em 

virtude de interrupções de energia elétrica em seu salão de festas entre 

as datas de 05 a 08 de janeiro de 2017 que estavam com contratos de 

locação e que por conta da falha da promovida teve grave abalo moral em 

sua reputação. Por tais razões, pleiteia a condenação da empresa ao 

pagamento de uma indenização por danos materiais na quantia de R$ 

2.243,00 pelos prejuízos sofridos com as locações e por danos morais no 

valor de R$ 15.000,00. A promovida em sua defesa alega que em 

referidas datas ocorreram QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA causadas por 

motivos alheios ao fornecimento do produto, MAS REPARADAS NA MAIOR 

BREVIDADE POSSÍVEL PELOS FUNCIONÁRIOS DA CONCESSIONÁRIA, 

sendo que o evento se deu por causas alheias à responsabilidade da 

concessionária. Ademais, aduz que a empresa demandante É PESSOA 

JURÍDICA, O QUE SIGNIFICA DIZER QUE O DANO MORAL NÃO SE 

AFIGURA À OFENSA AO ÍNTIMO PESSOAL DA PARTE, mas sim a esfera 
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extrapatrimonial, como a credibilidade, reputação, confiança, sobretudo a 

imagem perante a sociedade, razão pela qual não há se falar em 

indenização por danos morais. Requerendo por fim a improcedência da 

demanda. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor(a) provar 

o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Resta incontroverso nos autos que 

ocorreu a queda de energia nas datas indicadas pelo autor. Restando 

como ponto controvertido o pronto reparo ou a demora neste, como alega 

o autor e se a falha na prestação do serviço gerou a pessoa jurídica 

danos em sua esfera moral. Pois bem, entendo que a parte autora logrou 

êxito ao comprovar que não se tratou de simples queda de energia, mas 

sim de uma interrupção por mais de 20 (vinte) horas e que coincidiu com 

contratos previamente firmados entre a empresa de locação e terceiros. O 

que se verifica no caso em tela é o descumprimento contratual da parte 

Reclamada, que forneceu ao promovente uma má-prestação do serviço, 

configurando ato ilícito a justificar a indenização por danos morais. O 

dever de indenizar os danos está estampado no parágrafo único, do artigo 

22, do Código de Defesa do Consumidor, abaixo transcrito: Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 

serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste código. O descumprimento contratual 

narrado nos autos gerou dano de ordem extrapatrimonial para a parte 

Reclamante, atingindo especificamente sua honra objetiva visto que teve 

contratos não cumpridos de forma plena perante seus clientes. Ainda, a 

jurisprudência em casos análogos ao discutido nos autos entendem pela 

condenação em danos morais, conforme abaixo colacionado: Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

DANOS MORAIS. FALTA DE ENERGIA EM FESTA DE CASAMENTO. 

DEMORA NO RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA 

OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU EVENTO DE FORÇA MAIOR. 

DEFEITO CAUSADO POR QUEDA DE FUSÍVEL. DANOS MORAIS 

VERIFICADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. FIXAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. EXPLICITAÇÃO 

DA SENTENÇA. DANOS MATERIAIS VERIFICADOS. CONSECTÁRIOS 

LEGAIS. 1. A ré, na condição de pessoa jurídica de direito privado, 

prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os 

limites da responsabilidade estabelecidos no artigo 37, § 6°, da 

Constituição Federal. Daí tratar-se o caso de responsabilidade civil 

objetiva, cujos elementos a serem examinados são a ocorrência dos fatos, 

o nexo de causalidade e o dano. 2. Os elementos de prova, ao contrário 

do que consignado no decisum, apontam para a presença dos 

pressupostos do dever de indenizar da demandada, considerando que, de 

fato, negligente sua conduta diante da verificação de defeito relativamente 

simples que na rede de fornecimento de energia elétrica na região, e da 

falta de energia no salão onde se realizava a festa de casamento dos 

autores. Prova dos autos hábil a demonstrar que as condições climáticas 

no local eram boas no momento, e que eventos semelhantes em dias 

próximos àquele foram resolvidos em poucos minutos, ao contrário do 

caso dos autos. 3. Os danos morais são evidentes, vindo configurados na 

frustração ocasionada no casamento e na festa em virtude da falta de 

energia elétrica por um longo período de tempo. A ocorrência dos danos 

encontra respaldo nas provas orais, que indicam transtornos ocorridos em 

razão da falta de energia elétrica, como a impossibilidade de conservação 

da temperatura dos alimentos e bebidas que seriam servidos aos 

convidados, de completa utilização de todos os aparelhos musicais, da 

falta de qualidade das fotografias e vídeos. 4. Fixação da indenização em 

salários mínimos. A vinculação não permite a quantificação exata e 

imediata do valor compensatório/punitivo da indenização pelo dano moral, 

sendo prudente ao julgador fixá-lo em montante financeiro, inclusive pela 

vedação constitucional do inciso IV, artigo 7° da Constituição Federal. 

Sentença explicitada, no ponto. Observadas as diretrizes jurisprudenciais 

e as características do caso concreto, mantém-se o valor da 

compensação por danos morais. Juros de mora incidentes sobre o 

montante reparatório que devem fluir desde a data de ocorrência do 

evento danoso. Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Reconhecida 

a existência de danos materiais, os quais arbitrados em percentual de 

50% sobre gastos relacionados com fornecedores do casamento. Mantida 

a forma de cálculo dos consectários legais incidentes sobre a reparação 

patrimonial. APELO DA RÉ DESPROVIDO. APELO DOS AUTORES 

PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA EXPLICITADA. UNÂNIME. (Apelação 

C Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, 

Julgado em 13/08/2014) Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

INTERRUPÇÃO. SÃO FRANCISCO DE ASSIS. PRAZO EXCESSIVO PARA O 

RESTABELECIMENTO. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO 

DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. 1. Restou 

incontroverso nos autos que houve interrupção do fornecimento de 

energia elétrica à unidade consumidora da parte autora, na localidade de 

São Francisco de Assis, por tempo demasiado (168 horas), já que não 

comprovado os fortes temporais, gerando desconforto que ultrapassa o 

mero dissabor. 2. No caso, houve demora para o restabelecimento do 

serviço, sem comprovação de evento climático para o período, 

ultrapassando assim o prazo determinado pela ANEEL para região rural. 3. 

Tratando-se de alegação de defeito na prestação de serviço público, a 

responsabilidade civil é objetiva (CF/88, art. 37, §6º, e CDC, art. 14, caput), 

competindo à fornecedora provar a ocorrência de alguma causa 

excludente dessa responsabilidade, o que não ocorreu nos presentes 

autos. 4. Mesmo que se considerasse inevitável a queda de postes, redes 

de transmissão, etc, fato é que sete dias para a restauração do serviço é 

prazo demasiadamente longo. Se o estrago foi grande, isso se deve em 

parte à força irresistível da natureza, mas em parte também ao precário 

estado em que se encontra a rede de transmissão, com postes velhos e 

pouco robustos. Isso se dá em virtude da notória ausência de um plano 

sistemático de substituição da rede antiga por uma mais moderna e 

resistente, inclusive com cabeamento subterrâneo, exatamente para evitar 

situações como essas. 5. Os danos morais, na espécie, são considerados 

in re ipsa, prescindindo de prova maior. 6. Indenização fixada em R$ 

7.000,00 (cinco mil reais) para a parte autora, integrante da unidade 

consumidora nº 2216490-1 (código do cliente), de acordo com 

precedentes análogos e as peculiaridades do caso concreto. APELAÇÃO 

PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70072350952, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 19/04/2017) 

Assim, considerando-se todas as circunstâncias do caso, os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter pedagógico da 

condenação, a vedação ao enriquecimento de uma parte em detrimento do 

empobrecimento de outra, as condições econômico-financeiras das 

partes, entende-se que o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais a ser pago a título de danos morais é justo. No que concerne 

ao pedido de danos materiais, entendo que não restou demonstrado pela 

parte autora os prejuízos advindos da suspensão do fornecimento de 

energia, constando nos autos apenas fotos, sem incidência de quaisquer 

documentos hábeis para verificarmos o valor efetivo de referido prejuízo, 

razão pela qual não há se falar em condenação neste sentido, opinando 

assim pela improcedência do pedido de danos materiais pleiteados. 3. 

DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE OS PEDIDOS contidos na inicial, para CONDENAR a empresa 

promovida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ao pagamento à parte autora GALLEGO & ROCHA LTDA - ME a título de 

danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

contados da citação. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 26 de dezembro 

de 2017. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga [i] [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 
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de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 05 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001595-73.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISO DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que a data correta da audiência de conciliação é 14/03/2017, às 

13:30h, bem como que a citação foi expedida corretamente.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011485-82.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IDEVANDA CARMO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimo o Exequente, por meio de seu procurador, para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-17.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GIESELA KURTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Autos n. 

1000383-17.2017.8.11.0055 Autor: GIESELA KURTZ Ré: Oi S/A. PROJETO 

DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Pois bem. A autora narra que foi negativada em órgão de restrição de 

crédito por ordem da ré, por uma dívida no valor de R$ 100,53 (cem reais e 

cinquenta e três centavos), conforme prova certidão anexa à inicial. 

Contudo, salienta que tal débito inexiste porque solicitou o cancelamento 

dos serviços contratados no ano de 2014 e que referidas cobranças são 

referentes aos meses de junho/2016. Aduz que em 2015 deu início ao 

financiamento da sua casa própria, no entanto foi negado o financiamento 

devido ao seu nome estar inserido nos órgãos de proteção ao crédito, 

referente a suporta dívida. Narra que não reconhece referida dívida e 

comprova que efetuou o pagamento de 2 faturas que seriam referente ao 

débito em comento para ter seu nome excluído do rol dos inadimplentes. 

Assim, requer indenização por danos morais, o ressarcimento do valor 

despendido com o corretor de imóveis no importe de R$ 1.500,00 e o 

ressarcimento do valor de R$ 223,10 referente ao pagamento em 

duplicidade da fatura com mesmo fato gerador, além dos juros calculados 

no valor de R$ 160.000,00. A promovida em sua defesa afirma que 

diferentemente das alegações esboçadas na exordial, o Autor realizou a 

contratação dos serviços de OI CONTA TOTAL LIGHT, sob o contrato nº 

5092109181582, cancelado. Aduz que a conta que gerou negativação, 

era referente a um plano chamado Oi Conta Total Light e que esse débito 

era referente ao mês de 26/06/2016 com valor de R$ 100,53, sendo que 

essa conta só foi negativada, em razão do mesmo ter pago uma conta de 

outro serviço em duplicidade no valor de R$ 111,55. Alega ademais a boa 

fé da empresa requerida como excludente de responsabilidade civil 

aduzindo que se realmente não foi a parte autora quem realizou o contrato 

junto à empresa de telefonia, obviamente seu cadastro e os débitos foram 

objeto de fraude – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – ART. 14, § 3º, II, 

CDC Requerendo assim, a improcedência da ação. A promovente 

impugnou os termos da defesa afirmando que as informações 

apresentadas pela Ré não devam prosperar, tendo em vista que a realizou 

a solicitação de cancelamento dos serviços no ano de 2014 e que razão 

não há para existência do SUPOSTO débito. Diante da afirmação autoral 

de que a inscrição foi indevida, caberia à ré demonstrar a regularidade da 

dívida constituída e mantida em nome da autora, nos termos do art. 373, II 

do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Entrementes, 

entendo que a promovida não se desincumbiu de forma satisfatória a este 

ônus. Neste sentido, mutatus mutandis, é o posicionamento da Turma 

Recursal Única do Estado do Mato Grosso: [...] Se o consumidor alega que 

solicitou o cancelamento do serviço de telefonia, compete à empresa 

prestadora do serviço comprovar, por meio de fatura, a existência de 

eventuais dívidas pendentes, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu. 

Incidência do art. 6º, VIII, do CDC. [...]. (RI 562/2013, DR. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013) (grifo nosso). Analisando o 

acima narrado, somada aos documentos constantes dos autos, 

necessária é a parcial procedência do pedido, reconhecendo-se a 

inclusão no cadastro de inadimplentes como indevida, sendo correlato o 

dever de indenizar no presente caso – uma vez que o dano moral in casu 

é in re ipsa. Sublinha-se que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida por cobranças 

posteriores a solicitação de cancelamento pelo consumidor, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano[5]. Neste sentido é o 

entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL 

E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 

7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. Corte pacificou o entendimento 

de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastro negativo de crédito configura, por si só, dano in re ipsa, o que 

implica responsabilização por danos morais. 2. No caso, o eg. Tribunal de 

origem concluiu que o nome do autor foi mantido indevidamente no 

cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão demandaria o reexame 

do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo 
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regimental improvido. (AgRg no AREsp 838.709/SP, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016) 

(grifos inexistentes no original). Logo, comprovada que inclusão no 

cadastro de inadimplentes foi indevida, bem como o dano moral puro, não 

há falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do 

fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da ação/omissão 

da ré. Reputo assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição econômica e profissional do lesado, a intensidade de 

seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Em 

relação aos pedidos de danos materiais necessário esclarecer que de 

fato restou demonstrado pela promovente que no contrato de compra e 

venda que formalizou com terceiro constou cláusula penal em que 

havendo atraso por parte do Banco financiador em relação à liberação do 

pagamento, desde que não tenha sido por culpa da compradora ou dos 

vendedores, não configuraria descumprimento contratual, no entanto, 

incidiriam os juros de 1% a.m. até a data da efetiva liberação do crédito. 

No entanto, não consta nos autos documentos de quanto efetivamente a 

promovente pagou de juros, nem mesmo se teve de pagar, razão pela qual 

não vislumbro no caso em comento a possibilidade de condenação da 

promovida nestes termos. De igual modo não há se falar em condenação 

da promovida no ressarcimento do valor despendido com o corretor de 

imóveis no importe de R$ 1.500,00, visto que, não há comprovação de que 

o financiamento não se efetivou a posterior, razão pela qual entendo pelo 

indeferimento. A jurisprudência é nestes termos: Ementa: APELAÇÃO 

CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS. EMERGENTES. INVIABILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO: Razão assiste a autora ao afirmar inexistir 

débito relativo ao Ourocard Visa International, CDC Empréstimo Eletrônico e 

BB Crédito Material Construção junto a parte ré, uma vez que já pagou a 

dívida junto a instituição financeira, a qual lhe foi dada integral quitação. O 

desconto ou abatimento ofertado pela instituição financeira e acatado pelo 

correntista pôs fim àquela relação negocial, não podendo agora o réu 

cobrar aquilo que livremente descontou, vedando as linhas de crédito que 

anteriormente a autora possuía. O ônus da prova do fato impeditivo, 

extintivo ou modificativo ao direito da parte adversa é da parte ré, inciso II 

do artigo 333 do Código de Processo Civil. DANO MORAL: Resta 

configurado o ato ilícito em razão da negativa injustificada de crédito. 

Tendo o réu procedido em tal conduta, está presente o nexo de 

causalidade, já que responde o demandado pela já referida falta de zelo; a 

ausência de cautela originou o prejuízo da parte adversa. Sua 

responsabilidade é inerente a condição de prestador de serviço. O dano, 

por sua vez, decorre logicamente da situação a que foi exposta a 

demandante, tratando- se de dano in re ipsa, conforme entendimento 

jurisprudencial majoritário. Por corolário lógico, o pedido de dano moral é 

devido. Por conseguinte, é caso de fixar indenização por dano moral a 

autora em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DANOS MATERIAIS. 

EMERGENTES: Para condenação em danos materiais, impõe-se a efetiva 

comprovação. Relativamente ao dano emergente, este importa na imediata 

diminuição do patrimônio da parte em razão do ato ilícito. No caso 

concreto, houve realização de perícia, cujo perito nomeado informou a 

impossibilidade de quantificar o lucro que, supostamente, a autora teria 

deixado de auferir, conforme se infere do laudo pericial e do laudo 

complementar. Nestes termos, nada há de ser indenizado a título de danos 

materiais a autora, pois ausente prova conclusiva neste sentido, sendo 

desnecessário relagar à liquidação aquilo que sequer pôde ser apurado 

na fase de conhecimento. SUCUMBÊNCIA: Considerando a parcial 

procedência da ação, necessário redimensionar os encargos de 

sucumbência. A parte ré deve arcar com 70% das custas processuais, ao 

passo que a autora incumbe o restante (30%). Os honorários vão fixados 

em favor da autora em 15% sobre o valor da condenação, enquanto que a 

parte ré em R$ 800,00. Destaco que tais valores atendem aos critérios 

balizadores previstos nos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC/15. DERAM 

PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70073178105, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo 

João Lima Costa, Julgado em 14/12/2017) grifo nosso. Já no que concerne 

ao pedido de ressarcimento do valor de R$ 223,10 referente ao 

pagamento em duplicidade da fatura com mesmo fato gerador entendo 

pela procedência, pois demonstrado o efetivo pagamento destas faturas, 

razão pela qual entendo pelo ressarcimento. 3. DISPOSITIVO: Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial para: a) Declarar inexistente e inexigível o débito 

discutido nestes autos; b) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data 

da inscrição indevida – (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo 

INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no 

caso concreto responsabilidade extracontratual; c) Condenar a empresa 

ré a pagar ao reclamante o valor R$ 223,10 (duzentos e vinte e três reais 

e dez centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m, a partir da 

citação. Ademais, opino por confirmar a tutela antecipada anteriormente 

deferida. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou 

honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 26 de dezembro de 2017. 

Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 05 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] Nesse sentido, mutatis mutandis, a posição 

da Turma Recursal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: 

“[...] A responsabilidade civil da empresa de telefonia é objetiva, pois que a 

sua condição de prestadora de serviços lhe impõe o dever de zelar pela 

perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever 

de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor. 

Comprovada a falha do serviço prestado pela recorrente, a qual deixou de 

realizar o cancelamento do terminal telefônico solicitado pelo consumidor, 

em face da não utilização, passando a realizar novas cobranças e 

anotação no cadastro de proteção ao crédito, mostra-se correta a 

sentença que a condenou ao pagamento de dano moral, o qual, na 

espécie, não necessita da prova, em razão do seu caráter in re ipsa. 

Considerando o caráter compensatório e dissuasório da medida e, em 

face da análise conjunta da condição social e econômica do lesado, bem 

como da repercussão do dano, deve ser mantido o valor da condenação 

arbitrado a título de danos morais, pois se mostra de acordo com os 

preceitos inseridos nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (RI 

6371/2010, DR. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, 3ª TURMA 

RECURSAL, Julgado em 30/06/2011, Publicado no DJE 05/07/2011) (grifo 

nosso)”.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000925-35.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI DUARTE FERRO TOGNON (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte Autora, por meio de seu(a) procurador(a) para, querendo, 

se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-32.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES OAB - MT0016155A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000770-32.2017.8.11.0055 Autora: Mariana Rosa Golberto 

Menezes Ré: Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e não 

havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Para os consumidores é possível a “facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (artigo 6°, 

VIII, Lei 8.078/1990). Neste ínterim, reputo que as afirmações da parte 

autora são verossímeis, bem como se mostra o consumidor parte frágil e 

hipossuficiente nessa relação de consumo, não possuindo conhecimento 

específico sobre os serviços prestados pela ré e nem meios de constituir 

amplo acervo probatório. Dito isso, aplicando-se o artigo 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, inverte-se o ônus da prova. Em síntese, a 

autora narra que a empresa bloqueou os serviços telefônicos contratados 

de forma indevida, realizando alteração do numero contratado de forma 

arbitrária e unilateral. Salienta que sofreu inúmeros transtornos, uma vez 

que seu numero de telefone era utilizado para contatos profissionais e 

pessoais. Ademais, informa que utilizaram seu numero de telefone em sala 

de bate papo e que passou a receber muitas mensagens pornográficas. 

Por fim, informa ter tentado resolver o imbróglio administrativamente, 

inclusive por intermédio da ANATEL, porém tais medidas se mostraram 

infrutíferas, tendo sido obrigada a trocar de numero de celular. Para tanto, 

colaciona aos autos cópia de seu cartão profissional com informação de 

numero de celular, transcrição das conversas oriundas de aplicativo de 

ceular (WhatsApp), cópia das conversas realizadas na sala de bate papo 

virtual e diversos números de protocolo referentes aos contatos. Diante 

desses fatos, pleiteia reparação pelos danos morais decorrentes da falha 

no serviço (bloqueio indevido). A ré, em sua defesa, apenas informa que a 

autora não comprova ser proprietária do número 65 99970852, bem como 

afirma que a autora não comprova os danos que afirma ter suportado. 

Após análise das provas constituídas nos autos, é preciso reconhecer 

que assiste parcial razão a autora. A autora comprovou satisfatoriamente 

que possuía e utilizava o número de telefone que alega ter sido transferido 

para outrem sem autorização prévia, conforme transcrição das conversas 

do aplicativo WhatsApp e informação do numero de protocolos dos 

contatos com o SAC da empresa ré. Ademais, a empresa ré não juntou 

aos autos nenhuma prova sequer de que a autora solicitou a transferência 

(prova de facílima produção, bastaria juntar cópia do áudio da ligação 

referente ao requerimento, por exemplo). Assim, aquela descumprindo seu 

ônus probatório (art. 373, II do CPC), impõe o reconhecimento da 

verossimilhança das alegações desta. Neste caso, é preciso reconhecer 

que a desídia da ré causou o bloqueio indevido da linha telefônica da 

autora, fato que perdurou por cerca de quarenta dias meses e ocasionou 

danos ao patrimônio personalíssimo da autora (que prescinde de 

comprovação da materialização do dano por se tratar de serviço 

essencial). Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA - MUDANÇA DE PLANO 

- AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO DETENTOR DA LINHA - CDC - DANO 

MORAL CONFIGURADO - QUANTUM – VALOR FIXADO FORA DOS 

PADRÕES PARA SITUAÇÕES SEMALHANTES – DECOTE NECESSÁRIO. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. 1- O bloqueio indevido de linha 

telefônica, por si só, gera constrangimento de ordem moral ao consumidor, 

na medida em que fica impossibilitado de originar chamadas de seu 

telefone. A reparação moral tem função compensatória e punitiva. 2- A 

fixação quantum indenizatório fixado para os danos morais, deve ficar ao 

prudente arbítrio do julgador, de forma a compensar o dano, levando em 

conta as condições financeiras das partes, devendo estar compatível com 

o dano suportado pelo ofendido, mas, obedecendo aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Se o valor excede ao que é aplicado 

pelos Tribunais em situações idênticas, de rigor é o seu decote para 

patamar mais equânime. (Ap 75135/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, 

Publicado no DJE 10/08/2015) Pontua-se, ainda, que a negligência da 

empresa ré permitiu que terceira pessoa utilizasse o número da autora em 

sala de papo virtual, fato que ocasionou o recebimento de diversas 

mensagens de conteúdo erótico e proporcionou momentos de 

constrangimento à autora. De mais a mais, no presente caso a 

responsabilidade é objetiva, somente sendo afastada quando comprovado 

que uma vez prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva 

da vítima ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), ônus do qual a 

empresa ré não se desincumbiu. Logo, comprovado que a ré prestou o 

serviço de modo falho e parcial, bem como o dano moral puro decorrente 

dessa conduta ilícita, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para condenar a ré ao 

pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, 

sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento 

(cf. súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto 

responsabilidade contratual. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. 
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Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 

de dezembro de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 27 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000092-17.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DA SILVA DARTORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000092-17.2017.8.11.0055 Reclamante: LUCIA HELENA DA SILVA 

DARTORA Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatóriodispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que [i]não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, em conformidade 

com o art. 355, inciso I do Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS proposta por LUCIA HELENA DA 

SILVA DARTORA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A parte promovente informa ser 

avicultora neste município de Tangará da Serra – MT, atualmente 

exercendo sua atividade em imóvel rural, situado a aproximadamente 17 

km deste município, cuja qual possui 2 unidades Consumidoras (U.C 

6/68069-4 e 6/41812-9). Pretende com a presente demanda ver 

reconhecido o direito de receber uma indenização por danos materiais em 

virtude de uma interrupção de energia elétrica em sua UC, sem qualquer 

notificação prévia, no dia 12/02/2016 por volta das 10h50min e que 

retornou por volta das 17h00min, ocasionando a morte de 19.286 aves e 

lhe causando um prejuízo na monta de R$ 33.908,60 (Trinta e Três Mil, 

Novecentos e Oito Reais e Sessenta Centavos). Por tais razões, pleiteia a 

condenação da empresa ao pagamento dos danos materiais e a 

condenação da ré em devolver ao autor o custo dos honorários 

advocatícios contratuais/convencionais, no percentual de 30% do valor 

econômico proveniente da ação (valor da condenação da ré acrescido de 

30%). A promovida em sua defesa preliminarmente requer seja 

reconhecida a incompetência do juizado especial face à necessidade de 

produção de prova pericial. No mérito alega que a interrupção da energia 

elétrica na UC se deu em razão da necessidade de poda de árvores que 

estavam tocando na rede de distribuição e que o tempo de duração da 

interrupção do fornecimento de energia para o mês de fevereiro/2016 

ficou dentro do que limite estabelecido pelo Módulo VIII – Qualidade da 

Energia Elétrica do Procedimento de Distribuição (PRODIST), conforme 

resolução n. 395/2009 da ANEEL, sendo certo concluir que a 

concessionária não praticou qualquer ato ilícito, limitando-se a adotar as 

medidas necessárias ao seguro fornecimento de energia. Afirma ademais 

que o problema ocorrido na época não decorreu de ação ou omissão da 

defendente, sendo correto que a intervenção feita foi EMERGENCIAL e 

que, desta forma, seria impossível avisar a todos que residiam na 

localidade a respeito do procedimento com a brevidade necessária, 

aduzindo ainda que a autora não produziu provas suficientes a 

demonstrar o alegado prejuízo, requerendo, por fim, a improcedência da 

ação. Ab initio, afasto a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

ace à necessidade de produção de prova pericialsuscitada pela ré, 

considerando ser desnecessária a realização de quaisquer perícias no 

presente caso, isto porque toda a celeuma posta pode ser resolvida em 

análise do acervo probatório já juntado aos autos. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia e superada a 

preliminar arguida, tenho que razão parcial assiste à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor(a) provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Resta incontroverso 

nos autos que ocorreu a interrupção no fornecimento de energia na data 

indicada pela autora. Restando como ponto controvertido o pronto reparo 

ou a demora neste, como alega a autora e se desta interrupção ocasionou 

danos à promovente. Pois bem, entendo que a parte autora logrou êxito ao 

comprovar que não se tratou de simples interrupção de energia, mas sim 

de uma interrupção por tempo suficiente a causar a morte de 19.286 aves 

no aviário pertencente a autora e guarnecida pelo fornecimento de energia 

da promovida. Pela natureza da atividade que exerce, a ré responde 

objetivamente pelos danos que causar. Comprovado o prejuízo material e o 

nexo causal, há o dever de reparar, exceto se a ré tem êxito em 

demonstrar excludente de responsabilidade, como o caso fortuito, força 

maior ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, CDC). 

A responsabilidade objetiva decorre da obrigação de eficiência dos 

serviços, sendo que o art. 37, §6º, da Constituição Federal estendeu essa 

norma às pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço 

público. Além disso, a relação é de consumo, incidindo na espécie o art. 

14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, em face da prestação 

defeituosa do serviço, ou seja, quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar. Também o art. 22 do CDC reza que as 

concessionárias de serviço público são obrigadas a fornecer serviços 

adequados, eficientes, seguros e a manter a continuidade quanto aos 

essenciais, que é o caso do fornecimento de energia elétrica.[1] Portanto, 

tenho que inexiste justificativa plausível para a suspensão e, 

especialmente, mesmo que esta tenha se dado em caráter emergencial, O 

descumprimento contratual narrado nos autos gerou danos de ordem 

patrimonial à parte Reclamante que teve a morte de 19.286 aves, conforme 

fotos e laudo de vistoria de mortandade emitido pelo INDEA. Ainda, 

conforme declaração de mortalidade atestado pelo coordenador 

agropecuário da empresa Seara Alimentos Norte LTDA, tem-se o valor de 

perda por parte da requerente, demonstrando, assim, de forma efetiva os 

danos materiais a que foi submetida a reclamante em virtude da 

interrupção no fornecimento de energia elétrica na UC. A jurisprudência é 

neste sentido: Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

TEMPORAL. PERDA DA QUALIDADE DO FUMO. CASO FORTUITO/FORÇA 

MAIOR. INOCORRÊNCIA. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. DANOS 
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MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

RECURSAIS. I. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica 

é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do 

prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e 

o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, e dos arts. 14 

e 22, do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, o Estatuto 

Consumerista deve ser aplicado no caso em tela, uma vez que o autor, 

ainda que não seja o destinatário final do serviço, é pequeno produtor 

rural, encontrando-se em situação vulnerabilidade frente ao fornecedor. II. 

Na hipótese dos autos, a interrupção do fornecimento de energia elétrica 

em razão de temporal não configura caso fortuito ou força maior capaz de 

afastar a responsabilidade da concessionária, já que se trata de fato 

previsível e que vem ocorrendo cada vez com mais freqüência por conta 

das mudanças climáticas, razão pela qual cabia à empresa a adoção de 

medidas de adequação da sua rede elétrica para tais eventos, o que não 

foi demonstrado no presente caso. Ademais, também não comprovou que 

o prejuízo foi causado pela falta do gerador, ou de que o autor tenha de 

alguma forma concorrido para o evento danoso. Aqui, vale ressaltar que o 

ônus da prova era da requerida, na forma do art. 373, II, do CPC, do qual 

não se desincumbiu. III. Portanto, comprovada a falha na prestação do 

serviço de fornecimento de energia elétrica, está a concessionária 

obrigada a reparar os danos materiais suportados pela parte autora, 

devidamente comprovados por laudo técnico acostado aos autos. IV. Por 

outro lado, a ré não apresentou qualquer argumento técnico capaz de 

refutar as conclusões lançadas no laudo técnico juntado aos autos, o qual 

foi produzido por profissional habilitado para o encargo. Outrossim, em se 

tratando de bem perecível, não seria possível a realização de perícia 

técnica durante a instrução processual. Manutenção da sentença de 

procedência da lide. V. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar 

recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao 

advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em 

grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a 

fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70075858738, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 18/12/2017). Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEMPORAL. CASO 

FORTUITO NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DA 

ENERGIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 1. Dever de indenizar. A 

ocorrência manutenção na rede elétrica ou interrupção de energia para 

correção de problemas não justifica a demora no saneamento do 

problema. Cabe à demandada o fornecimento de serviço público 

adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. Da 

mesma forma, não se justifica a demora no restabelecimento do serviço 

por mais de 48 horas (prazo definido pela ANEEL como aceitável). 2. 

Quanto aos danos morais, induvidosa a ocorrência de temores, 

preocupações, anseios e desgostos, caracterizando sobejamente o dano 

moral. Caso em que os danos extrapatrimonais experimentados em 

decorrência da demora para o restabelecimento da energia elétrica, 

especialmente em época festiva. Quantia mantida, pois atenta aos critérios 

delineadores do arbitramento da indenização. 3. Sucumbência recursal, 

nos termos do art. 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação 

Cível Nº 70075572669, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/11/2017) No que concerne ao 

pedido de condenação da promovida em devolver ao autor o custo dos 

honorários advocatícios contratuais/convencionais, no percentual de 30% 

do valor econômico proveniente da ação entendo pela improcedência. A 

Lei nº 9.099/95 estabelece em seu art. 55, que "a sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Art. 54. O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas. [...]. Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa. (grifei). Assim, não há se falar 

em condenação da promovida no pagamento de honorários a qualquer 

titulo que seja, ainda que contratual, como aduz a promovente . 3. 

DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE OS PEDIDOS contidos na inicial, para CONDENAR a empresa 

promovida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ao pagamento à parte autora LUCIA HELENA DA SILVA DARTORA a título 

de danos materiais, a importância de R$ 33.908,60 (Trinta e Três Mil, 

Novecentos e Oito Reais e Sessenta Centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

contados do evento danoso. Opino ainda pela improcedência na 

condenação da ré em devolver ao autor o custo dos honorários 

advocatícios contratuais/convencionais, no percentual de 30% do valor 

econômico proveniente da ação. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 

de dezembro de 2017. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga [1] Destaco, 

nessa linha, os comentários ao artigo 22 do CDC na obra dos ilustres 

juristas Cláudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamin e Bruno Miragem: 

“[...] 2. Aplicam-se as normas do CDC aos serviços públicos executados 

mediante o regime de concessão, cabendo ao intérprete potencializar a 

utilização das normas do Código em conjunto com as regras protetivas do 

consumidor, existentes em leis específicas que regulam cada um dos 

serviços. 3. O princípio da continuidade é de ser observado na prestação 

de serviços públicos concedidos, sendo imposto tanto pelas normas de 

proteção do consumidor, como pelas regras do direito administrativo. O 

descumprimento do dever de continuidade gera, além de sanções 

administrativas, a reparação dos danos causados, incidindo 

responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. 4. Incide a 

responsabilidade objetiva das empresas concessionárias quanto aos 

danos ocasionados na prestação dos serviços, cabendo ao consumidor, 

desse modo, unicamente a) a prova da efetiva ocorrência do dano; b) no 

nexo de causalidade entre a ação ou omissão da empresa e a ocorrência 

do dano; c) do montante do prejuízo. [...]” Disponível em: 

http://revistadostribunais.com.br [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011641-70.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA NAIARA GRAGEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

JONATHAN VITORINO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO AILTON DA SILVA OAB - MT17070/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Autos n. 

8011641-70.2015.8.11.0055 Autores: JONATHAN VITORINO GONCALVES 

E JESSICA NAIARA GRAGEL DOS SANTOS Réu: VIA VAREJO S/A 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 
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9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, com fulcro no artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado do 

feito. Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade 

do processo, bem como as condições da ação, e não havendo 

preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Trata-se, na espécie, 

de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por JONATHAN VITORINO 

GONCALVES E JESSICA NAIARA GRAGEL DOS SANTOS em desfavor de 

VIA VAREJO S/A. Os Autores afirmam na presente demanda que na data 

de 02 de setembro de 2015 efetuaram a compra de um refrigerador 2 

portas 322L BRANCO – CONSUL – 110V pelo valor de R$ 1.199,00, sendo 

referido produto oferecido pelo vendedor sendo-lhes informado que se 

tratava de uma promoção. Aduzem que ao retirarem o produto, no dia 05 

de setembro, receberam um refrigerador 239L – CONSUL – 1 PORTA e 

que só vieram a perceber o erro quando chegaram em sua residência com 

o produto. Afirmam ainda que ao tentarem efetuar a troca foram 

informados pelo vendedor que não poderia fazê-la, tendo em vista que a 

promoção se limitava àquele dia, reconhecendo o erro, porém, informando 

que não poderia cancelar a nota. Razão pela qual requerem a rescisão do 

contrato com a restituição do valor pago pelo produto. A empresa 

promovida aduz em sua defesa que os Autores não trazem provas de que 

o produto foi entregue de forma equivocada, sendo entregue aquele 

constante na nota fiscal. Afirmando que não há anormalidade ou defeito 

quanto à prestação de serviços, não havendo qualquer fundamento fático 

ou jurídico para embasar a reclamação ora manejada, requerendo a 

improcedência da ação. Pois bem. No caso em epígrafe resta configurada 

relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, 

portanto restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema 

consumerista. Os autores pretendem o cancelamento da compra realizada 

na loja da reclamada, no entanto, deveriam comprovar que o bem entregue 

efetivamente não é o adquirido, ainda mais quando, como no caso dos 

autos, o bem entregue é o descrito na nota fiscal. Assim, entendo que 

competia aos autores comprovarem que o Refrigerador comprado não era 

o que pretendia comprar e que tal equívoco decorre de erro do preposto 

da loja reclamada, ônus do qual se desincumbiram. Saliento que, ainda que 

aplicável ao caso dos autos o CDC, não há falar em inversão do ônus da 

prova, sob pena de impor ônus diabólico à reclamada, que teria que 

comprovar que o produto adquirido pelos autores era exatamente o 

pretendido, o que não tem como fazer, salvo pela nota fiscal de compra, 

juntada aos autos e que deveria ter sido conferida pelos consumidores no 

momento da aquisição. A jurisprudência é neste sentido: Ementa: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE COLCHÃO. 

ALEGAÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO. 

DIREITO DE ARREPENDIMENTO. NÃO EXERCÍCIO NO PRAZO DE SETE 

DIAS. ÔNUS DA PROVA. PRODUTO ENTREGUE QUE CORRESPONDE AO 

DESCRITO NA NOTA FISCAL. SENTENÇA REFORMADA. Ao contrário do 

consignado na sentença, não restou provado nos autos o exercício do 

direito de arrependimento no prazo de sete dias como prevê o art. 49 do 

CDC, pois a afirmação da autora de que procurou a loja na semana 

seguinte à entrega é contestada na fl. 38, não sendo, portanto, fato 

incontroverso. Ônus da autora de comprovar o exercício do direito de 

arrependimento dentro do prazo de sete dias, uma vez que não se pode 

impor a requerida o ônus de prova negativa (de que não foi procurada 

pela autora). Documentos juntados aos autos que comprovam a 

reclamação apenas quase 30 dias após a entrega. Colchão recebido pela 

autora que é o descrito na nota fiscal. Eventual equívoco na hora da 

compra (se culpa do vendedor ou da autora) não restou provado nos 

autos, ônus que competia à autora. Sentença reformada. Demanda julgada 

improcedente. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71005114673, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Pedro Luiz Pozza, Julgado em 14/10/2014) grifo nosso. Ante o exposto, 

reputo no presente caso não assistir razão aos autores. Isto porque uma 

vez demonstrado que o produto entregue foi o mesmo constante na nota 

fiscal do produto não há se falar em rescisão contratual, se concluindo 

que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente 

caso. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos autorais com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, contidos na inicial e, como 

consequência, revogo a medida liminar concedida. Sem custas nesta fase 

(Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 27 de dezembro de 2017. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010959-18.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HOTEL E RESTAURANTE LONDRES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE BRAVO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT0018331A (ADVOGADO)

 

Intimo o Exequente, por meio de seu procurador, para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-89.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

EVERTON BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO PEREZ DE REZENDE OAB - SP0077460A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8010219-89.2017.8.11.0055 Autores: Joselaine Oliveira Santos e 

Outro. Ré: TVLX Viagens e Turismo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 
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microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de ilegitimidade 

passiva suscitada pela ré, uma vez que é inconteste que esta ofereceu o 

serviço de buscas para compra dos bilhetes aéreos que geraram a 

celeuma jurídica posta. Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - 

PASSAGEM AÉREA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO INTERMEDIADOR - NÃO 

COMPARECIMENTO NO VOO DE IDA - CANCELAMENTO AUTOMÁTICO 

DOS TRECHOS SUBSEQUENTES - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - 

REGRA CONTRATUAL EXPRESSA - ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA - 

DANOS MATERIAIS E MORAIS - INOCORRÊNCIA - PEDIDO IMPROCEDENTE 

- RECURSO PROVIDO. O site de venda de passagens que atua como 

intermediário entre as companhias aéreas e os consumidores tem 

legitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória, porquanto 

integra a cadeia de fornecedores e responde solidariamente por vício na 

prestação do serviço. Não caracteriza dano moral o cancelamento 

automático do voo de volta em decorrência do não comparecimento do 

passageiro no voo de ida (no show), sobretudo se tal penalidade consta 

expressamente no contrato de prestação de serviços celebrados entre as 

partes. Ausente a responsabilidade da companhia aérea e do site 

intermediador da venda de passagens aéreas pela perda do voo e 

cancelamento das passagens dos trechos subsequentes, a 

improcedência dos pedidos é medida que se impõe. (Ap 183539/2015, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 26/02/2016) (grifo 

nosso). Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, e superada a 

preliminar suscitada, não havendo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Vejamos: Em síntese, os autores propuseram a presente ação 

visando a restituição de valores pagos por passagem aérea não utilizada, 

restituição em dobro por suposta cobrança indevida e indenização por 

danos morais decorrentes de suposta falha na prestação do serviço. A 

discussão cinge-se há ocorrência de abusividade na cobrança de multa 

por cancelamento de voo requerido pelos autores que não obtiveram o 

visto estadunidense – requisito indispensável para entrada e permanência 

nos Estados Unidos da América. Analisado os documentos juntados é 

imperioso constar que assiste razão a ré, eis que a cobrança da citada 

taxa é devida e está em conformidade com a legislação aplicável ao ponto 

– especialmente porque o referido cancelamento foi requerido pelos 

autores em decorrência de condição pessoal não imputável a empresa ré. 

É importante mencionar que a cobrança da taxa de cancelamento e se 

trata de uma informação importante do contrato de consumo em questão, 

razão pela qual todas as empresas aéreas possuem em seus sítios 

informações detalhadas a respeito do citado serviço (e da cobrança em 

questão). Ademais, é inequívoco, e de conhecimento geral, que tais regras 

constam expressamente nos termos de contratação – inclusive a 

diferenciação de valores em relação às tarifas promocionais, 

programadas e comuns. E, considerando que no sitio eletrônico da 

empresa ré há expressa informação a respeito destas particularidades, é 

preciso reconhecer a inexistência de ato ilícito. Neste contexto, competia 

ao emissor do bilhete a leitura adequada dos termos do serviço, bem como 

das condições de reembolso, não havendo nenhuma irregularidade na 

ação da ré. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. 

DESISTÊNCIA DA VIAGEM. DIREITO AO REEMBOLSO DO BILHETE DE 

ACORDO COM AS REGRAS TARIFÁRIAS PREVISTAS NO CONTRATO DE 

TRANSPORTE FIRMADO. COBRANÇA DEVIDA. DANO MATERIAL 

CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. “O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte 

antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da 

passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de 

ser renegociada.”( Art. 740 do Código Civil). Se o passageiro desistiu da 

viagem é devida a restituição do valor pago pelo bilhete de acordo com as 

regras tarifárias pertinentes ao perfil escolhido, inexistindo qualquer 

abusividade na cobrança de multa compensatória pela companhia aérea. 

A simples demora na realização do reembolso do valor das passagens 

aéreas, por si só, não tem o condão de autorizar a fixação de indenização 

por dano moral, mormente quando inexiste afronta aos direitos da 

personalidade da consumidora. O dano moral passível de indenização é 

aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores 

decorrentes de divergências de informações que casualmente podem 

ocorrer nas relações comerciais. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

414660320148110001/2015, Turma Recursal Única, Julgado em 

03/08/2015, Publicado no DJE 03/08/2015). (grifo nosso). Assim, reputo 

que o dever de adequada informação a respeito do serviço, conforme 

preceitua o art. 6º, III[5] c/c art. 31[6], ambos do CDC, foi devidamente 

cumprido, e, sendo devida cobrança por este, não há falar em 

possibilidade de repetição de indébito. Outrossim, no que tange ao suposto 

dano moral sofrido pelos autores, reputo este inexistente, especialmente 

porque não há prova nos presentes autos de que a citada cobrança – que 

era devida – tenha se dado de modo vexatório. Portanto, considerando 

que a cobrança da tarifa de cancelamento se deu em exercício regular de 

direito, sem que tenha havido abuso por parte da ré, não há falar em 

qualquer ilicitude, tampouco em dever de indenizar (cf. art. 188, I do CC). 

3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO 

dos autores, extinguindo-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas 

ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão 

à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 15 de janeiro de 2018. 

Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 15 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5]Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

[...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 

serviços, com especificação correta de quantidade, características, 

composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os 

riscos que apresentem; [6] Art. 31. A oferta e apresentação de produtos 

ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, 

ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, 

qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e 

origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à 

saúde e segurança dos consumidores.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-09.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO DOS SANTOS SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELIA DE SOUZA ERMITA OAB - MT11871/O (ADVOGADO)

DARLENE KATIA FOGLIATTO OAB - MT0012106A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1276 de 1523



Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Autos n. 8010095-09.2017.8.11.0055 Autor: Magno dos Santos Silveira 

Ré: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). A priori, no caso em epígrafe, está 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Inclusive no que toca a inversão do ônus da 

prova (art. 6º, III do CDC). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: Em síntese, o autor narra que possui relação jurídica com a 

empresa ré e que esta adimplente de suas obrigações, mas que esta 

incluiu seu nome no cadastro de inadimplentes por dívida inexistente. Por 

tais motivos pleiteia a declaração de inexistência jurídica dos débitos já 

pagos e compensação por danos morais advindos da conduta narrada. A 

ré, em sua peça contestatória, salienta que atuou legitimamente, uma vez 

que o autor passou dois anos regularmente inscrito no cadastro de 

inadimplentes, e, após realizar parcelamento do débito, pagou a primeira 

parcela, estando a segunda parcela pendente de pagamento. Razão pela 

qual inexistiria fundamento para sua responsabilização. Embora intimado, o 

autor não apresentou impugnação aos termos da contestação. Diante da 

afirmação do autor de que a inscrição no cadastro de inadimplentes é 

indevida, cabe à ré demonstrar a regularidade da dívida constituída e 

mantida em nome da autora, nos termos do art. 373, II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. Analisando o acima narrado, bem 

como a prova produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório in 

casu, resta controversa a legalidade da negativação e as consequências 

daí advindas. Neste cotejo, reputo não assistir razão à parte autora. De 

acordo com o extrato de negativação juntado aos autos (cf. ID n. 

6377493) o autor foi inscrito por um débito de R$ 83,62 (oitenta e três 

reais e sessenta e dois centavos) em 30 de agosto de 2014. Porém, 

apenas adimpliu parcialmente seus débitos em 30 de dezembro de 2016 

(cf. comprovante de pagamento em ID n. 6377469) – mais de dois anos 

após a inscrição do débito, frise-se. Ademais, a empresa ré demonstra 

adequadamente que o autor possuía parcelamento consistente em duas 

parcelas de R$ 41,81 (quarenta e um reais e oitenta e um centavos), 

sendo apenas uma dessas adimplidas pelo consumidor. Neste ponto é 

preciso ressaltar que o autor não impugnou os termos da contestação, 

fato que reforça a verossimilhança das alegações da empresa ré, ante a 

demonstração linear dos fatos. Portanto, na forma do art. 6º da Lei 

9.099/95, é preciso reconhecer que a inscrição realizada em 30 de agosto 

de 2014 se mostrou legitima, bem como houve pagamento parcial do 

parcelamento realizado apenas no fim do ano de 2016. Assim, ante a falta 

de prova de pagamento pelo autor, persiste a idoneidade da inscrição 

parcialmente inadimplida. Neste sentido, mutatis mutandis, é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça, in verbis: [...] Embora incidentes as 

regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre 

usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se 

aplica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Neste diapasão, é preciso concluir que a 

inscrição do autor no cadastro de inadimplentes no presente caso 

consubstanciou exercício regular de direito da empresa ré (cf. art. 188, I 

do Código Civil), razão pela qual os pedidos narrados na petição inicial se 

mostram improcedentes. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO 

POR JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Extingue-se 

o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase 

(Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 28 de dezembro de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 28 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.
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Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. INTIME-SE o executado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, satisfazer a obrigação constante do 

título (art. 815 e ss., c.c. art. 537, do CPC de 2015), sob pena de multa 

diária (art. 52, IV e V, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 

12.153/2009) que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, até o valor 

máximo equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, sem prejuízo de 

posterior elevação da multa ou transformação em perdas e danos (art. 52, 

inc. V, da Lei 9.099/95). Consigno que, na esteira do entendimento há 

muito pacificado no C. Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível 

a fixação de multa diária em execuções contra a Fazenda Pública. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 15 

de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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VISTOS. O reclamante pleiteia no ID 10040491 que este juízo determine a 

expedição de RPV para cumprimento do valor executado, observando a 

retificação quanto ao cálculo apresentado. Este juízo, equivocadamente, 

recebeu o pedido de cumprimento de sentença na decisão do ID 6166325, 

determinando a expedição de RPV para pagamento do valor executado. 

Porém, verifico que não há dispositivo da sentença de imposição de 

pagamento de valores à exequente. Há apenas declaração de nulidade da 

prestação de serviço, bem como nítida obrigação de fazer (recolhimento 

do FGTS) e, não obrigação de pagamento à parte reclamante. Ante o 

exposto, CHAMO O FEITO A ORDEM para tornar sem efeito a segunda 

parte da decisão do ID 6166325, no que tange a expedição de requisitório 

de pequeno valor em favor da exequente. Assim, determino, apenas, a 

expedição de Ofício ao reclamado para que, de acordo comando proferido 

na sentença do ID 6166258, efetue o recolhimento do FGTS referente a 

todo o período de prestação de serviço da reclamante HELENA 

APARECIDA DE OLIVEIRA ARAÚJO, assinalando o prazo de 10 dias para 

cumprimento da medida. Após, caso nada mais seja requerido, 

arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 15 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Autos n. 1000241-13.2017.8.11.0055 Autor: José Givaldo de Sá Ré: Tut 

Transportes Ltda. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório: Dispensado, com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. Fundamentação: Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. No 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto são aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Inclusive no que toca a 

inversão do ônus probatório, conforme art. 6º, inc. VIII do CDC, a qual 

defiro por verificar a hipossuficiência da parte autora no presente caso. 

Pois bem, o autor pleiteia compensação pecuniária pelos danos morais e 

materiais decorrentes do atraso de viagem rodoviária, situação que 

implicou em atraso de mais de duas horas e meia, fato que o obrigou a 

locar um veículo no meio do percurso para não perder voo contratado na 

cidade de Cuiabá/MT. Alega que contratou os serviços de transporte 

rodoviário fornecido pela ré, com saída de Tangará da Serra/MT, às 

08h30m e chegada prevista às 14h00m na capital do estado (cf. bilhete à 

petição inicial em ID n. 7325458). Entretanto, ilustra que houve atraso de 

cerca de quarenta e cinco minutos na partida e acidente de transito no 

município de Nova Olímpia que implicou em atraso de mais de duas horas. 

Diante do citado atraso e condições abusivas na espera, o autor afirma ter 

sofrido danos de ordem moral e material. A ré não controverte os fatos 

narrados pelo autor, apenas ilustre que não possui responsabilidade pelos 

danos suportados. Primeiro porque o atraso inicial de quarenta e cinco 

minutos deve ser tido como tolerável, segundo porque o autor desistiu da 

viagem por conta própria, e terceiro porque o acidente que obstou a 

viagem não seria de sua alçada. Analisando o acima narrado, bem como a 

prova produzida nos autos, resta incontroverso o atraso de mais de duas 

horas do horário contratado decorrentes do atraso inicial e da parada 

forçada decorrente de acidente de trânsito. Neste cotejo, reputo assistir 

parcial razão ao autor. De fato, os documentos juntados na inicial 

confirmam a versão do autor de que houve atraso na saída do transporte 

e atraso durante o percurso (decorrente de acidente de transito), fato que 

obrigou o autor a locar um veículo para não perder o voo contratado para 

às 16h04m na cidade de Cuiabá. O que se verifica é que a ré deixou de 

cumprir o contrato de transporte na forma inicialmente estipulada, de modo 

injustificado, porque o atraso inicial não justificado e o acidente de transito 

em autoestradas são fatos fortuitos internos da atividade, que não exclui 

sua responsabilidade. Nesse sentido: APELAÇÃO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DE PASSAGEIRO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - DANOS 

MATERIAIS DEMONSTRADOS - PENSIONAMENTO - POSSIBILIDADE DO 

PENSIONAMENTO EM RAZÃO DA PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA 

ECONÔMICA ENTRE OS MEMBROS DA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - 

VALOR DOS DANOS MORAIS ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE - 

MANTENÇA DO VALOR - INÍCIO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA EM RELAÇÃO CONTRATUAL - A PARTIR DA CITAÇÃO E DO 

ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE - APELAÇÃO DESPROVIDA - 

SENTENÇA MANTIDA. A responsabilidade da empresa que transporta 

passageiros advém da responsabilidade contratual do transportador pela 

reparação dos danos causados aos transportados, preservado o direito a 

ação regressiva. Acidentes em auto-estradas causados por ação 

exclusiva de terceiros são considerados atos fortuitos-internos e não 

afastam a responsabilidade civil do transportador. Não desconstituídos os 

recibos de gastos apresentados pela parte, devidos são os danos 

materiais. [...] O início dos juros de mora e da correção monetária da 

condenação por dano moral, em relação contratual, é a partir da citação e 

do arbitramento, respectivamente. (Ap 74971/2016, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

03/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016) (grifo nosso). Neste diapasão, 

está caracterizada a falha na prestação de serviço da parte adversa, 

portanto deve ser a ré responsabilizada na reparação de danos 

existentes, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, 

que diz: “o fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

A responsabilidade é objetiva, somente sendo afastada quando 

comprovado que uma vez prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a 

culpa é exclusiva da vítima ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC), do que não se desincumbiu. O dano moral a ser reparado é puro, 

pois atingiu direito de personalidade, a honra subjetiva da pessoa. 

Outrossim, a impotência do consumidor às práticas usuais do fornecedor, 

como no caso em tela, causam mais do que mero dissabor, trazendo 
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sentimento de angustia, ansiedade e humilhação. Assim, é inequívoco que 

a ré violou a boa-fé objetiva, trazida pela legislação consumerista para dar 

equilíbrio às relações contratuais entre consumidores e fornecedores (art. 

4º, inc. III do CDC). Dito isso, deve compensar os danos morais sofridos 

pelo autor, cuja prova é dispensada, pois presumida. Configuram-se in re 

ipsa, isto é, decorrem dos transtornos, preocupações e aborrecimentos 

causados pelo evento, prescindindo de provas[5]. Posto isso, 

considerando-se as circunstâncias do caso, a condição econômica das 

partes, o caráter pedagógico da condenação, entendo que o valor R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais a ser pago pela parte ré é 

justo. No tocante aos danos materiais, considerando a responsabilidade 

objetiva da ré e o dano correlato, entendo o pleito indenizatório 

procedente, devendo a ré indenizar o autor pelos danos materiais 

devidamente comprovados, na forma do art. 186 e 927 do Código Civil. 

Assim, deve a ré indenizar o autor pelos danos materiais no importe de R$ 

411,54 (quatrocentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos), 

decorrentes dos gastos com locação de veículo, combustível e 

ressarcimento da passagem adquirida e não gozada (cf. comprovantes 

anexos a petição inicial). 3. Dispositivo: Ante o exposto, com fundamento 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: · Condenar a ré ao 

pagamento do valor de R$ 3.000,00 (quatro mil reais), ao autor, a título de 

danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e 

correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento. · Condenar a ré ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 411,54 (quatrocentos e onze 

reais e cinquenta e quatro centavos), ao autor, a titulo de indenização por 

danos materiais, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a 

partir do desembolso, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação. Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por 

consequência, julga-se extinto o feito, com julgamento de mérito. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 

de dezembro de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de dezembro de 

2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Mutatis mutandis: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS GERADO POR ATRASO DE VOO – 

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO PRESUMIDO - VALOR REPARATÓRIO - 

CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. Em casos de descumprimento do contrato de transporte 

aéreo, deve o transportador responder objetivamente pelos danos morais 

decorrentes do atraso do vôo, nos termos do artigo 14 do CDC. Os danos 

morais configuram-se in re ipsa, isto é, decorrem dos transtornos, 

preocupações e aborrecimentos causados evento, prescindindo de 

provas. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado em 

consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e 

moderação, levando-se em conta a situação financeira das partes. (Ap 

44205/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015) (grifo 

nosso).
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ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

8012359-33.2016.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Analisando o processo, verifico que se encontra apto 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS POR 

ACIDENTE DE TRÂNSITO proposta por ANA TAYNARA BATISTA em face 

de QUERENCIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA. Narra a Autora que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido na confluência da Avenida Brasil, 

bairro Cidade Alta III, sentido anel viário centro, na ocasião estava 

retornando do trabalho, a qual estava pilotando a motocicleta de placa 

QBW 7757, sofreu acidente motivado por um caminhão com cavalo placa 

HQR 6747 e semi reboque IMH 2268, ambas de Rio Grande do Sul. Afirma 

que o acidente ocorreu por culpa do condutor do caminhão, que com 

manifesta IMPRUDENCIA, NEGLIGENCIA e IMPERICIA, sem tomar as 

precauções que exigem de um bom condutor, veio a arrebentar um fio de 

telefonia e este fio enroscando na condutora da motocicleta, ora 

requerente, gerou a queda e por fim diversos prejuízos. Aduz que o 

motorista nem sequer parou para prestar socorro, evadiu-se do local, 

deixando a requerente no chão com muitas escoriações pelo corpo. 

Requer a condenação do promovido no pagamento de INDENIZAÇÃO 

PELOS DANOS MATERIAIS R$ 1.229,01(um mil duzentos e vinte e nove 

reais e um centavo) e INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, no valor de R$ 

15.600,00 (Quinze mil e seiscentos reais). O reclamado apresentou sua 

defesa aduzindo sua ilegitimidade para ser demandado, eis que o 

caminhão envolvido no sinistro trata-se de veículo de propriedade da 

empresa ATRHOL – Agencia de Transportes Horizontina Ltda, o motorista 

trata-se do Sr. Renato Andre Bugs (funcionário da sobredita empresa) e o 

contratante do serviço de transporte foi a AGCO DO BRASIL 

COM.IND.LTDA, requerendo assim seja julgada extinta a ação, sem 

resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do NCPC. A priori 

patente está a ilegitimidade do reclamado para figurar no polo passivo da 

presente demanda, pois, a LEGITIMIDADE PASSIVA SERIA DE FATO DO 

CONDUTOR DO VEÍCULO QUE CAUSOU O ACIDENTE, conforme relatado 

pela própria autora E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, se diversos, como 

restou demonstrado nestes autos. A jurisprudência neste sentido: Ementa: 

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

CULPA DOS RÉUS RECORRENTES INCONTROVERSA. INGRESSO NA 

CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDUTOR E 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DANO MATERIAL COMPROVADO NOS 

AUTOS. 1. O RECORRENTE CONDUTOR DO VEÍCULO RECONHECEU A 

INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA, O QUE MOTIVOU O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. EMBORA NÃO TENHA BATIDO DIRETAMENTE NO VEÍCULO DO 

AUTOR/RECORRIDO, DEU CAUSA DIRETA E EXCLUSIVAMENTE AO 

COLIDIR COM O VEÍCULO DE TERCEIRO. APÓS A PRIMEIRA BATIDA, O 

AUTOR COLIDIU ATRÁS, POIS, AINDA QUE ADOTADAS AS MEDIDAS 

NECESSÁRIAS, NÃO HAVIA COMO EVITAR O ACIDENTE. CROQUI 

JUNTADO, ELABORADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL E 

DEPOIMENTOS ATESTAM A DINÂMICA DO ACIDENTE. 2. ALEGAÇÃO DE 

ÁGUA EM EXCESSO NA PISTA NÃO COMPROVADA. AINDA ASSIM, TAL 

CIRCUNSTANCIA NÃO AFASTARIA A CULPA, POIS É DEVER DO 

CONDUTOR ADEQUAR VELOCIDADE E ATENTAR PARA AS EVENTUAIS 

CIRCUNSTANCIAS PECULIARES DO TRÂNSITO. 3. DANOS MATERIAIS 

ESTÃO COMPROVADOS E DOCUMENTADOS, FAZENDO O AUTOR JUS À 

DEVIDA REPARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007262595, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 13/12/2017) Entendo que 

em tal caso não há como responsabilizar o promovido, pois este não é o 

proprietário do veículo, tampouco o estava conduzindo, evidenciando 

assim a sua ilegitimidade passiva. 3. DISPOSITIVO Isto posto, OPINO POR 

JULGAR EXTINTO o processo sem exame de mérito, com base no art. 485, 

VI, do Código de Processo Civil c.c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem 
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custas e honorários nessa fase (artigo 54, Lei 9.099/95). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 de dezembro 

de 2017. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento do juizado especial que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Autos n. 1000140-73.2017.8.11.0055 Autor: Wilju Gonçalves de Jesus 

Réu: Oi S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Outrossim, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e inexistindo preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Em síntese, o autor salienta que contratou os serviços da empresa 

ré (telefonia fixa e internet) porque sua esposa necessitava realizar um 

curso online. Entretanto, embora tenha sido instalado o primeiro serviço – 

adquirido apenas como pressuposto para o gozo do segundo – aduz que 

a empresa ré se recusou a instalar o segundo por falta de “portas”. 

Salienta que passou a receber inúmeras faturas em casa, mas que não 

gozou dos serviços contratados. Deste modo, informa ter realizado o 

cancelamento dos serviços e pleiteia repetição em dobro pelos 

pagamentos realizados e compensação por danos de ordem moral. A ré, 

ao seu turno, afirma que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que os 

serviços estão sendo prestados adequadamente no endereço do autor 

(telefonia fixa), e que o fornecimento de internet não foi possível mediante 

a inexistência de “portas”. Assim, inexistiria dever de indenizar in casu. 

Diante da afirmação da parte autora de que houve inadimplemento da 

empresa ré, falha a prestação do serviço e cobranças indevidas, cabe à 

ré demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome do autor, nos 

termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Neste sentido é o posicionamento da Turma Recursal Única do 

Estado do Mato Grosso: [...] Se o consumidor alega que solicitou o 

cancelamento do serviço de telefonia, compete à empresa prestadora do 

serviço comprovar, por meio de fatura, a existência de eventuais dívidas 

pendentes, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu. Incidência do art. 

6º, VIII, do CDC. [...]. (RI 562/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 08/08/2013, Publicado 

no DJE 19/08/2013) (grifo nosso). Analisando o acima narrado, bem como 

a prova produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório in casu, 

resta controversa a regularidade dos serviços prestados, a cobrança de 

valores após o cancelamento do serviço, a cobrança pelo serviço de 

telefonia fixa que apenas foi contratado como meio de obtenção do 

serviço de internet e as consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo 

assistir parcial razão ao autor. Uma vez invertido o ônus probatório, 

caberia a ré demonstrar que as cobranças em questão eram devidas – 

ônus este do qual não se desincumbiu. Especialmente porque não juntou 

qualquer documento que demonstrasse a regularidade da prestação do 

serviço e a existência de dívidas posteriores ao cancelamento (para o 

qual o autor informa uma série de protocolos de atendimento). Aliás, é 

importante salientar que a conduta da empresa ré narrada pelo autor é de 

notório conhecimento nesta cidade – a empresa oferta o serviço de 

telefonia fixa e internet, vinculando a prestação do segundo a contratação 

do primeiro, todavia, após a instalação do serviço de telefonia fixa, ignora 

a existência do consumidor, não instalando a internet e obrigando o 

mesmo a adimplir a um serviço que não pretendia adquirir. A ré praticou 

ato ilícito ao ofertar ambos os serviços (telefonia fixa e internet) quando 

sabia que inexistiam “portas” aptas a permitir a instalação dos 

equipamentos necessários para acesso à internet. É dizer: a longa demora 

para a instalação da internet[5] (em alguns casos chega a ultrapassar 

anos) e a cobrança pelo serviço de telefonia fixa – em regra não desejado 

pelo consumidor – consubstancia em ato ilícito praticado pela ré. Diante do 

explanado, entendo que a ré inadimpliu ao contrato de telefonia fixa e 

internet contratados, uma vez que parte dos serviços não foi instalada 

adequadamente. Bem como, a ré não demonstrou a efetiva utilização do 

terminal telefônico instalado – prova que seria de facílima produção, por 

exemplo, bastaria que a ré juntasse extratos mensais de ligações. Neste 

diapasão, considerado a não utilização do serviço de telefonia fixa, bem 

como a não instalação do serviço de internet, necessária é a resolução do 

negócio jurídico em questão, sendo ilegítimas as cobranças deste 

advindas. Portanto, é imperiosa a resolução do contrato firmado entre as 

partes, considerando o inadimplemento da empresa ré em prestar 

integralmente o serviço contratado. Assim, procedente é o pedido de 

indenização por danos materiais, devendo a ré restituir os valores pagos 

pelo autor, de forma simples, corrigidos monetariamente desde a citação 

por se tratar de obrigação ilíquida. Por fim, sendo ônus da ré demonstrar a 

regularidade da prestação dos serviços contratados e que não houve 

cobrança indevida por esses, enquanto fato modificativo do direito da 

parte autora, na forma do art. 373, II do CPC, bem como pela obrigação 

decorrente da inversão do ônus da prova, resta comprovado ser a 

cobrança no presente caso indevida, portanto, necessária é a reparação 

dos danos decorrentes deste fato. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de cobranças 

indevidas ocorridas posteriormente ao cancelamento e falha na prestação 

do serviço (negativa de instalação do serviço essencial), dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. Noutro diapasão, é 

importante mencionar que a oferta de um serviço acarreta na vinculação 

do proponente, na forma do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor. 

Assim, se houve proposta de um serviço que não poderia ser fornecido 

ao autor é nítido que há violação do dever de informação[6][7], defeito na 

citada oferta (cf. art. 31 do CDC) e violação dos deveres anexos ao 

contrato. Diante dos fatos narrados, conclui-se que houve falha na 

prestação do serviço, tanto pela cobrança de valores por serviço não 

instalado, quanto pela falha no dever de informação adequada. No 

presente caso a responsabilidade é objetiva, somente sendo afastada 

quando comprovado que uma vez prestado o serviço, o defeito inexiste, 

ou, a culpa é exclusiva da vítima ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC), do que não se desincumbiu. Logo, comprovado que a ré prestou 

o serviço de modo falho e parcial, bem como o dano moral puro decorrente 

dessa conduta ilícita, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 
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também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

compensação dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, opino por julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: · Decretar a resolução 

do contrato entabulado entre as partes, ante o inadimplemento da empresa 

ré, sem aplicação de qualquer multa em desfavor da autora; · Condenar a 

ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, pela conduta ilícita perpetrada, com juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a 

partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ), por se tratar de 

responsabilidade contratual; · Condenar a ré à repetição simples dos 

valores pagos pela autora, no valor de 797,60 (setecentos e noventa e 

sete reais e sessenta centavos), devidamente corrigidos pelo INPC desde 

cada desembolso, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir 

da citação. Sem custas ou honorários nesta fase, na forma do art. 55 da 

Lei n. 9.099/95. Por consequência, julgo extinto o feito com julgamento de 

mérito. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 27 de dezembro de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] Mutatis mutandis, 

colhe-se o seguinte julgado: “O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da 

atividade. A demora injustificada por prazo demasiadamente longo na 

instalação de terminal telefônico e internet banda larga, configura falha na 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano 

moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo 

consumidor“. [...] (RI 332/2013, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 30/04/2013, Publicado no DJE 

12/06/2013) (grifo nosso). [6] Mutatis mutandis, é nesse sentido o 

entendimento do E. STJ: “[...] 4. Nesse passo, em cognição sumária, 

cumpre notar que é dever do prestador de serviços assegurar que o 

consumidor seja amplamente informado sobre todas as características 

essenciais do serviço ofertado, a exemplo dos gastos do usuário com a 

utilização da franquia contratada com a operadora de telefonia. Esta, aliás, 

é a orientação do princípio da boa-fé que deve reger as relações de 

consumo, bem como dos arts. 6º, III, e 31 do Código de Defesa do 

Consumidor. [...] (AgRg na MC 22.428/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 25/06/2014)” [7] Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e 

clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta 

de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes 

e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011545-55.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO AILTON DA SILVA OAB - MT17070/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ARAÚJO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SANDRA BATISTA TOSTA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

CANDIDA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimo a Parte Reclamante para se manifestar requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010887-31.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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Autos n. 8010887-31.2015.8.11.0055 Autor: Pedro Cordeiro da Silva Ré: 

Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Presentes os pressupostos de constituição e de validade do processo, 

bem como as condições da ação, e inexistindo preliminares a tratar, 

inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: 

Depreende-se dos autos que o autor pretende a reparação por danos de 

ordem moral e repetição dos valores pagos pelo aparelho de internet 

móvel (BOX ZTE MF25) em decorrência de falha na prestação do serviço 

pela empresa ré consistente no fornecimento minorado da velocidade de 

internet contratada. Salienta que contratou o plano INTERNET BOX 6GB 

3G, mas que este após o consumo de 1GB passava a ter velocidade 

reduzida. Além disso, afirma que alguns sítios eletrônicos eram 

bloqueados. Diante do alegado mau funcionamento do serviço e da 

suposta propaganda enganosa, informa que buscou auxilio no 

Procon/Tangará da Serra-MT, mas não obteve sucesso, razão pela qual 

solicitou o cancelamento do serviço. A ré, ao seu turno, informa que o 

autor não realizou nenhuma reclamação administrativa a respeito do 

problema narrado, bem como salienta que consta no contrato entabulado 

entre as partes a possibilidade de variação do serviço em decorrência de 

fatores físicos. Após detida análise dos autos, entendo improcedentes os 

pedidos da inicial. Embora seja ônus da empresa fornecedora demonstrar 

que os serviços prestados ao autor tenham sido fornecidos regularmente, 

no presente caso verifico que não há indício mínimo da prestação do 

serviço de modo falho pelo autor. Explico: O autor não informou nenhum 

protocolo de atendimento sequer de que tenha narrado o suposto 
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problema a ré para resolver a contenda. E, embora informe ter buscado 

auxilio junto ao órgão de proteção, não traz aos autos a cópia do 

processo administrativo citado. Assim, não há indícios verossímeis do 

problema narrado pelo autor (redução da velocidade contratada/mau 

funcionamento do serviço)[5]. De igual modo, não há nenhuma prova 

indiciária de que o serviço contratado pelo autor não estava funcionando a 

contento – não há “print” de telas que indicariam o bloqueio de sites 

citados, não há extrato de medição de velocidade fornecida por sítios 

eletrônicos especializados etc., provas de facílima produção, sublinhe-se. 

É dizer, não há nenhuma prova mínima de que a internet contratada pelo 

autor tenha sido fornecida de modo falho, tampouco de que tenha havido 

contato prévio para solução do alegado mau funcionamento, razão pela 

qual entendo não comprovada a falha na prestação de serviço 

consistente no fornecimento de velocidade abaixo da contratada. Neste 

cotejo analítico, considero não comprovado os fatos narrados pelo autor, 

na forma do art. 373, I do CPC[6], tanto em relação a falha na prestação do 

serviço quanto em relação as solicitações de reparo. Por fim, consigno 

que atualmente o serviço encontra-se cancelado, portanto inviável a 

produção de prova pericial para a análise de eventual fornecimento de 

internet com velocidade reduzida. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Sem custas ou 

honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 de dezembro de 2017. 

Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 28 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] A contrario sensu: 

RECURSO INOMINADO. INTERNET E TELEFONIA MÓVEL. SUSPENSÃO 

INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO 

QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO. A internet e o telefone são 

considerados meios indispensáveis à vida moderna. A suspensão 

imotivada dos serviços acarreta, inegavelmente, transtornos ao usuário. 

Consumidor que comprovou através de diversos protocolos a tentativa de 

solução do impasse via extrajudicial, se desincumbindo de seu ônus 

probatório (artigo 373, I do CPC/2015). [...] Ressalto, como já mencionado 

na r. sentença, que a parte requerente apresentou diversos protocolos de 

atendimento com a petição inicial, os quais não foram impugnados 

e s p e c i f i c a m e n t e  p e l a  e m p r e s a  r e q u e r i d a .  ( P e t i ç ã o 

100486220168110038/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

08/11/2016, Publicado no DJE 08/11/2016) (grifo nosso). [6] Nesse 

sentido, mutatis mutandis: [...] O princípio do ônus da prova consiste no 

fato de incumbir à parte requerente o encargo de produzir provas 

capazes de formar, em seu favor, a convicção do juiz, e à parte requerida 

de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito, 

conforme regra do artigo 333, I e II do Código de Processo Civil. Não se 

desincumbindo a parte requerente desse ônus, limitando a meras 

alegações, desprovidas do suporte probatório necessário ao acolhimento 

da pretensão, impõe-se a improcedência do pedido inicial. [...] 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 105197620138110008/2015, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/07/2015, Publicado no DJE 

13/07/2015).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010612-82.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LACY GRIGORIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO)

 

Intimo a Parte Reclamante para se manifestar requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010389-61.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA JORGE VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE CASSIO MELLO OAB - MT0014312A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)
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(ADVOGADO)

 

Autos n. 8010389-61.2017.8.11.0055 Autora: Maria Aparecida Jorge 

Vicente da Silva Réus: Banco BMG PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes, 

necessário é inverter-se o ônus da prova, com fundamento no 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, pois presentes os requisitos da 

verossimilhança e hipossuficiência em relação ao reclamante. Vejamos: 

Em síntese, a autora narra que a instituição financeira ré passou a 

descontar indevidamente valores de seus proventos. Ilustra que tal ato é 

ilícito porque o empréstimo que havia contratado já se encontrava 

encerrado (cf. ID n. 6380460). Deste modo, pleiteia declaração de 

inexistência dos contratos, bem como compensação pelos danos morais 

advindos desta conduta. Diante da negativa de contratação, cabe a ré 

demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome da autora, nos 

termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. A ré, em sua contestação, afirma que no presente caso houve 
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regular contratação de empréstimos consignados, motivo pelo qual os 

descontos nos proventos da autora seriam legítimos. Ilustra que os 

supostos descontos desconhecidos decorreram do inadimplemento do 

contrato originário, que foi inadimplido por queda na margem consignável, 

gerando a criação de contratos acessórios. Em sua impugnação a autora 

reitera que não contratou os serviços acessórios ofertados pela ré, bem 

como afirma que não aquiesceu aos chamados CRICS, desconhecendo 

essa relação jurídica. Analisando o acima narrado, bem como a prova 

produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta 

controverso o inadimplemento do contrato de consignação firmado pela 

autora, a contratação de contratos acessórios, a inexistência de margem 

consignável e as consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo 

assistir parcial razão a autora. Embora seja incontroverso que a autora 

possuía relação jurídica com a instituição financeira no passado, não há 

prova de que tenha havido falta de margem consignável para o desconto 

das parcelas adimplidas, prova da alçada da ré, sublinhe-se. Ademais, de 

acordo com o extrato do benefício da autora juntado aos autos (ID n. 

6380460), o contrato entabulado com a autora encontra-se encerrado, e 

não existe autorização expressa da contratação de contratos acessórios 

no pacto realizado entre autora e ré (ID n. 6717179). De mais a mais, 

caberia a empresa ré – na eventualidade de falta de margem consignável 

– promover a cobrança dos débitos por outro meio, e não gerar contratos 

acessórios de forma unilateral, como valores e cláusulas desconhecidas 

pelo consumidor. Tal situação configura abuso de direito, verdadeira 

violação ao dever de informação adequada (cf. art. 6º, inc. III do CDC) e 

consubstancia falha na prestação do serviço. Neste caso é preciso 

reconhecer que a autora apenas contratou o empréstimo consignado de n. 

178253317, sendo os demais decorrentes de fraude perpetrada por 

terceiros. Ademais, é importante asseverar que a empresa ré não 

demonstrou ter disponibilizado estes valores supostamente emprestados 

pela autora – prova de facílima produção, bastaria a juntada de extratos 

bancários, por exemplo. Neste caso, havendo fundadas dúvidas da 

contratação pela autora e inexistindo prova do depósito de valores 

favorecendo esta, é preciso reconhecer a inexistência da relação 

jurídica[5]. A responsabilidade pelos danos decorrentes deste ato é da 

empresa ré, tanto por ser objetiva a responsabilidade do fornecedor (cf. 

art. 14 do CDC[6]), tanto por lhe ser inerente o risco do negócio. Neste 

sentido é o posicionamento do E. Tribunal de Justiça, in verbis: [...] 1. A 

responsabilidade do fornecedor (CDC, art. 3º), nos casos de fraude 

perpetrada por terceiros, é interpretada de maneira objetiva, pois incumbia 

à empresa se cercar de todos os meios necessários para averiguação da 

veracidade dos documentos apresentados no ato da contratação, de 

modo que, se não toma as devidas precauções para diminuir o risco do 

seu negócio, responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por 

conseguinte, pelos danos causados à terceiro. 2. O quantum da 

indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das 

circunstâncias da causa, em especial a inscrição indevida do autor no 

órgão de restrição ao crédito. (Ap 114384/2015, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, 

Publicado no DJE 21/09/2015) (grifo nosso). [...] Descurando-se o 

estabelecimento comercial das cautelas necessárias à realização de 

venda mediante cartão de crédito, responde pelos danos decorrentes de 

fraude perpetrada por terceiros. Se o comerciante não comprovou ter 

agido com a diligência devida para regularidade da negociação, deverá 

assumir o risco do negócio. (Ap 102663/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, 

Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo nosso). Não há falar em fato de 

terceiro no presente caso, enquanto excludente de responsabilidade, 

porque a falta de cautela da ré ao proporcionar abertura de créditos a 

terceiro fraudador concorreu diretamente para que o fato danoso 

suportado pela autora, assim, tenho que seu agir negligente ocasionou, 

mesmo que de forma concorrente, danos de ordem moral a autora. Ainda, 

é oportuno salientar que a falta de cautela da empresa em seu 

procedimento de contratação, acarretando a cobrança de pessoa que não 

contratou os serviços, é ato ilícito que gera dever de indenizar. Neste 

sentido, mutatis mutandis, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso: [...] Todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, 

independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do 

nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, 

independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é 

presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A 

indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual 

foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a 

outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Na 

indenização por dano moral, os juros moratórios devem incidir a partir da 

data do arbitramento. (Ap 149082/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

11/03/2015) (grifo nosso). Assim, considerando ser a ré responsável 

pelos descontos indevidos nos proventos da autora, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela quanto aos seus negócios, necessário é 

que os danos advindos desta negligência sejam devidamente reparados. 

Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de descontos indevidos nos proventos de 

aposentadoria, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, in verbis: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO 

INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RELAÇÃO JURÍDICA 

QUE DEVE SER DECLARADA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – 

PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO 

COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE 

MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas 

ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. 

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a 

dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria 

configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é 

presumido, dispensa comprovação. As instituições financeiras respondem 

objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). O 

montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da 

medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando 

não demonstrada a má-fé. (Ap 130723/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017) (grifo nosso). Logo, 

comprovada que os descontos são indevidos, bem como o dano moral 

puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é 

cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência 

da circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputo 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição econômica e profissional do lesado, a intensidade de 

seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Por 

fim, procedente se mostra o pedido indenizatório realizado pela autora, 

devendo a instituição financeira ré restituir todos os valores indevidamente 

descontados dos proventos desta, de forma simples, corrigidos 

monetariamente desde cada desconto, na forma do art. 186, 927 e 944, 

todos do Código Civil. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 

no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, OPINO POR JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para: a) 

Declarar a inexistência dos negócios jurídicos que deram lastro a aos 
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descontos indevidos nos proventos da autora (contratos de nº. 

264111807, 269217821 e 260702465), e, por consequência, declarar 

inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste. b) Condenar a ré ao 

pagamento a autora do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

danos morais, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso – data do primeiro desconto indevido (Súmula 54 – STJ), 

e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – 

STJ). c) Condenar a ré a restituir todos os descontos realizados nos 

proventos da autora, de forma simples, corrigidos monetariamente deste a 

data de cada desconto, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 

de dezembro de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 28 dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] A contrário sensu: [...]. Contratado 

empréstimo por meio de terminal eletrônico, com a utilização de cartão 

magnético e senha pessoal e intransferível, de exclusiva detenção e 

conhecimento da parte autora, não há que se falar em ato ilícito cometido 

pela instituição financeira, notadamente quando não demonstrada falha na 

prestação de serviço. [...] (Ap 97078/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/10/2016, 

Publicado no DJE 28/10/2016) (grifo nosso). [6] Neste sentido, mutatis 

mutandis, é o entendimento do E. STJ: “1. A responsabilidade do 

fornecedor é interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado 

que ele não se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do 

seu negócio, pois emitiu crédito a terceiros que se utilizaram dos dados 

pessoais do usuário, o que resultou na sua inclusão em cadastro de 

inadimplentes. [...] (AgRg no AREsp 658.346/RS, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 
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Autos n. 8020004-46.2015.8.11.0055 Ação: COBRANÇA Reclamante: 

RODRIGO GUSTAVO DA SILVA Reclamados: SECRETARIA DE ESTADO 

DE FAZENDA - SEFAZ MT PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: No 

âmbito dos Juizados Especiais o relatório é dispensado, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95 /c artigo 27, da lei n. 12.153/2009. Trata de 

AÇÃO DE COBRANÇA em que pleiteia a parte reclamante que seja 

reconhecido e aplicado efeito retroativo ao ato administrativo que 

concedeu a promoção por ato de bravura, e a condenação do Estado ao 

pagamento das diferenças salariais dos últimos cinco anos antes da 

efetiva promoção, que se deu no ano de 2010. Afirma no corpo da petição 

inicial que em 02 de dezembro de 2010 foi reconhecido o merecimento da 

promoção por ato de bravura do Autor realizado em 30/01/2004 e que 

apesar do procedimento administrativo ter sido instaurado no ano de 2006 

a aplicação dos salários e do tempo não foram concedidas em efeito ex 

tunc, ou seja, a contar da data do fato ou ao menos da data do pedido 

inicial. Aduz que logo após a promoção o Autor solicitou 

administrativamente o pedido para os efeitos da decisão retroagisse, 

entretanto, o pedido realizado em 2011 nunca obteve resposta, e quando 

solicitou cópias do referido procedimento administrativo, obteve como 

resposta que não foi localizado e que assim, sem resposta do primeiro 

pedido e se aproximando do prazo decadencial o Autor ingressou com 

novo pedido administrativo em 26/03/2014 solicitando que os efeitos da 

decisão que concedeu a promoção por ato de bravura tivesse seus 

efeitos aplicados de forma retroativa, mas que o parecer final do pedido 

administrativo foi pelo indeferimento, com argumento de inexistência de 

amparo legal. Todavia, afirma que a legislação estadual prevê que em 

caso de promoções retroativas os seus efeitos também devem retroceder, 

razão pela qual ingressou com a presente demanda. A parte reclamada, 

por sua vez, preliminarmente requer seja reconhecida a ocorrência dos 

efeitos da prescrição quinquenal no caso em epígrafe, vez que já se 

passaram mais de 05 anos, contados desde 02/12/2010, origem de 

eventual direito, para cobrança de recebimento de valores. No mais, 

dispensado o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO O feito oportuniza o 

julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC, porque a demanda 

não exige a produção de provas, considerando que a matéria versada é 

unicamente de direito. De início, cumpre manifestar-se sobre o prazo 

quinquenal de reclamação em face da administração pública suscitada 

pelo reclamado. De fato razão assiste ao reclamado visto que o direito do 

autor a promoção fora reconhecido em 02/12/2010, razão pela qual, 

tem-se como data final para suspensão do prazo prescricional a data do 

ingresso da presente ação judicial, qual seja, a data de 14/12/2015, tendo 

que a alegação preliminar do reclamado de prescrição do direito de ação 

da parte reclamante deve ser acolhida, pois foi o direito de ação fulminado 

pela prescrição. Sobre o assunto, o artigo 1º, do Decreto 20.910/32, 

estabelece que: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” 

Pois bem, a propositura da ação se deu em 14/12/2015 mais de 5 anos 

após o reconhecimento do direito do autor a promoção que ocorreu em 

02/12/2010, sendo assim, é o caso de acolhimento da preliminar 

vergastada, para declarar prescritos os débitos que existirem anteriores à 

data de 14/12/2010, e, considerando que a demanda versa sobre 

propensos direitos relativos ao ano de 2004 a 02/12/2010, tem-se como 

prescrito referido período. 3. DECISÃO: Ante o exposto, reconhecida a 

prescrição, opino por julgar EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Defere-se o benefício da Justiça Gratuita à parte reclamante, nos termos 

do art. 4°, da Lei 1060/50. Sem custas e honorários, conforme artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Submete-se 

a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra, MT, 27 de dezembro 

de 2017. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento da fazenda pública que tramitou segundo a Lei 9.099/1995 

c/c a Lei 12.153/2009, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado 

por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Réu: Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da ré por 

uma dívida no valor de R$ 244,49 (duzentos e quarenta e quatro reais e 

quarenta e nove centavos), como faz prova o extrato de negativação 

anexo aos autos. Todavia, afirma peremptoriamente o autor que 

desconhece a dívida em questão por não ter contratado o serviço 

prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de 

devedores se mostraria indevida e, consequentemente, lhe causaria 

danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, apenas afirma que os valores 

inscritos decorreram do inadimplemento do cartão de crédito, razão pela 

qual a negativação consubstanciaria exercício regular de direito. Havendo 

a negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Analisando o acima 

narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do ônus 

probatório in casu, resta controversa a contratação pelo autor dos 

serviços citados, a responsabilidade por fraude perpetrada por terceiros, 

a negativação decorrente da cobrança dos serviços e as consequências 

daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir parcial razão ao autor. A ré, em 

sua defesa, nenhum contrato ou documento apresenta justificando os 

débitos cobrados e os serviços que afirma ter fornecido. Portanto, na 

forma do art. 373, II do CPC, é inequívoco que a contratação em questão 

se mediante fraude perpetrada por terceiro. Assim, a responsabilidade 

pelos danos ocorridos deste ato é da empresa ré, tanto por ser objetiva a 

responsabilidade do fornecedor (cf. art. 14 do CDC[5]), quanto por lhe ser 

inerente o risco do negócio. Neste sentido é o posicionamento do E. 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, in verbis: [...] 1. A responsabilidade do 

fornecedor (CDC, art. 3º), nos casos de fraude perpetrada por terceiros, 

é interpretada de maneira objetiva, pois incumbia à empresa se cercar de 

todos os meios necessários para averiguação da veracidade dos 

documentos apresentados no ato da contratação, de modo que, se não 

toma as devidas precauções para diminuir o risco do seu negócio, 

responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por conseguinte, pelos 

danos causados à terceiro. 2. O quantum da indenização por danos 

morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial a 

inscrição indevida do autor no órgão de restrição ao crédito. (Ap 

114384/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015) (grifo 

nosso). [...] Descurando-se o estabelecimento comercial das cautelas 

necessárias à realização de venda mediante cartão de crédito, responde 

pelos danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiros. Se o 

comerciante não comprovou ter agido com a diligência devida para 

regularidade da negociação, deverá assumir o risco do negócio. (Ap 

102663/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo 

nosso). Ainda, é oportuno salientar que a falta de cautela da empresa em 

seu procedimento de contratação, acarretando a cobrança de pessoa que 

não contratou os serviços, é ato ilícito que gera dever de indenizar. Neste 

sentido, mutatis mutandis, é o entendimento da Turma Recursal do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, conforme julgado abaixo 

colacionado: DANO MORAL - RECURSO TEMPESTIVO - COBRANÇA 

INDEVIDA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO - 

TERCEIRA PESSOA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - RISCO DA 

ATIVIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - O recurso foi apresentado 

tempestivamente. Afastada a alegação preliminar de intempestividade. 2 - 

A empresa prestadora de serviço de TV a cabo pratica ato ilícito 

indenizável por não proceder com a devida cautela na análise dos dados 

cadastrais para instalação do serviço de TV a cabo, acarretando a 

cobrança de pessoa que não contratou. A cobrança indevida do recorrido 

por fato de terceiro que teve seu nome utilizado para aquisição de 

serviços de TV a cabo, gera, por si só, para o ofensor, a obrigação de 

reparar os danos morais daí advindos, cujo valor deve ser fixado de 

acordo com a gravidade da lesão e a extensão do dano. 3 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 253/2009, DR. YALE SABO MENDES, 1ª 

TURMA RECURSAL, Julgado em 16/12/2009, Publicado no DJE 18/01/2010) 

(grifo nosso). Portanto, considerando ser a ré responsável pela da 

negativação do autor, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

quanto aos seus negócios, necessário é que os danos advindos desta 

negligência sejam devidamente reparados. Por fim, não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Neste sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. REEXAME DE 

PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. Corte 

pacificou o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do 

nome do consumidor em cadastro negativo de crédito configura, por si só, 

dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. 2. No 

caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que o nome do autor foi mantido 

indevidamente no cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão 

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da 

Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos inexistentes no original). Logo, 

comprovada que a inscrição no cadastro de inadimplentes foi indevida, 

bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo 

causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso 

ocorreu em consequência da circunstância provada consubstanciada no 

referido ato ilícito. Reputo assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ademais, consigno que a Súmula n. 385 do STJ é inaplicável 

ao presente caso, uma vez que a inscrição preexistente foi considerada 

ilegítima por sentença passada em julgado (Autos n. 

8010305-60.2017.8.11.0055). No que tange a notificação prévia de 
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inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta 

é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste 

sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para: a) Declarar a 

inexistência do negócio jurídico entabulado que deu lastro a inclusão do 

autor no cadastro de inadimplentes, e, por consequência, declarar 

inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste; b) Determinar que a 

empresa promova a exclusão do autor do cadastro de inadimplentes (em 

relação ao contrato supramencionado, sublinha-se); c) Condenar a ré ao 

pagamento ao autor do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

danos morais, pela negativação indevida, com juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição indevida 

(Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 – STJ). Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 28 de dezembro de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 28 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Neste sentido, mutatis mutandis, é o entendimento do E. 

STJ: “1. A responsabilidade do fornecedor é interpretada de forma 

objetiva, até porque ficou configurado que ele não se cercou das cautelas 

necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois emitiu crédito a 

terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do usuário, o que resultou 

na sua inclusão em cadastro de inadimplentes. [...] (AgRg no AREsp 

658.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/03/2015, DJe 07/04/2015)
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ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000862-10.2017.8.11.0055 Reclamante: ARTUR GERALDO GOTARDO 

Reclamado: OI MÓVEL S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Da análise do caso trazido à apreciação, 

depreende-se que não há necessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com as provas documentais 

pertinentes à formação do convencimento do julgador, dispensando, pois, 

maiores ilações. Assim sendo, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, cabível o julgamento antecipado do pedido. Os 

reclamantes propuseram a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA e o faz sob 

o fundamento de que é titular da linha telefônica número (65) 3326-4411 

com o qual mantém contato particular e profissional. Afirma que após 

insistentes cobranças referentes a uma fatura já adimplida, que a 

promovida no mês de Dezembro cortou a linha telefônica do Requerente, 

cessando deste modo também a possibilidade do Requerente trabalhar 

com qualidade. Aduz que em razão da suspensão no fornecimento do 

serviço foi compelido a efetuar o pagamento em duplicidade da fatura, 

requerendo assim a devolução em DOBRO, devidamente corrigida e 

atualizada, da fatura paga em duplicidade do valor de R$ 127,76 e 

indenização por danos morais na monta de R$15.000,00. A parte 

promovida em sua defesa requer a improcedência da demanda alegando 

devido exercício regular do direito, afirmando que O bloqueio foi instalado 

no dia 15/12/2016 referente ao atraso no pagamento da fatura com 

vencimento em 14/11/2016, no valor de R$ 127,76, que ao contrário do 

alegado só foi paga em 23/01/2017. Aduz que foi realizada uma 

reclamação referente a mesma, porem o comprovante localizado não é 

válido, uma vez que o crédito não foi realizado em favor da empresa 

prestadora dos serviços, afirma que o terminal encontra-se ativo sem 

bloqueios, discorre ainda acerca da inexistência de dano moral – da 

diferença entre dano moral e mero aborrecimento, requerendo por fim a 

improcedência da demanda. Pois bem, verifica-se que a relação jurídica 

entre as partes é advinda de prestação de serviços, estando sujeita sim 

aos ditames da legislação do Consumidor. Verifico que razão assiste ao 

promovente, pois, demonstrou de forma analítica a celeuma a que fora 

submetido pela promovida, tanto pelas insistentes cobranças de uma 

fatura já adimplida, quanto na suspensão do serviço de forma indevida por 

parte da promovida. O promovente logrou êxito em demonstrar que 

efetivamente pagou em 17/11/2016 a fatura no valor de R$ 127,76 em 

conformidade com o código de barras enviado pela promovida via SMS, e 

que, novamente efetuou o pagamento em 23/01/2017, em virtude da 

suspensão já anunciada. Com a edição do Código de Defesa do 

Consumidor extirpou-se o entendimento anterior de que não poderia o 

Judiciário intervir nos negócios jurídicos, permitindo um controle maior 

sobre os abusos eventualmente cometidos. O insigne jurista NELSON 

NERY JÚNIOR pondera: “A evolução dos tempos e as realidades que 

cercam as atividades econômicas estavam a reclamar pensamento 

diverso daquele insculpido como dogma da vontade sobre tudo aquilo que 

foi ajustado pelas partes contratantes. E o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei 8.078/90), no que respeita aos aspectos contratuais da 

proteção ao consumidor, rompeu com a tradição do direito privado, cujas 

bases estão assentadas no liberalismo que reinava na época das grandes 

codificações européias do Século XIX, para relativizar o princípio de 

intangibilidade do conteúdo do contrato, alterando sobremodo a regra 

milenar expressa pelo brocardo ‘pacta sunt servanda’ a enfatizar o 

princípio da conservação do contrato.” (Código Brasileiro de Defesa do 

Consumidor, pág. 273). In casu, resta perfeitamente caracterizada a 

condição do reclamante como consumidor e da empresa reclamada como 

fornecedora, nos ditames dos arts. 2º e 3º do CDC. Resta demonstrado 

nos autos a falha na prestação do serviço por parte da promovida que 

bloqueou inadvertidamente linha telefônica número (65) 3326-4411 

pertencente ao promovente, causando ao mesmo, indubitavelmente, 

danos. A responsabilidade civil é uma das fontes das obrigações, 

importando no dever de ressarcir o prejuízo causado a outrem em razão 

de um ato ilícito. Assim, o ato ilícito, que em sentido amplo é aquele que 

fere o ordenamento jurídico, gera a obrigação de indenizar, conforme o 

disposto no art. 927, do Código Civil de 2002. No que tange à prova do 

dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a 

demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza 

compensatória, minimizando de forma indireta as conseqüências da 

conduta da ré, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita da 

demandada que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o 

denominado dano moral puro. Situação esta que decorre do fato do 

postulante não ter o serviço disponibilizado de forma adequada, apesar 

dos inúmeros pedidos administrativos realizados. O art. 186 do Código Civil 

preceitua que: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Igualmente, o art. 927 do diploma 
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legal precitado estabelece que: aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo; hipóteses de incidência 

estas que se aplicam aos fatos descritos na exordial. Assim, comprovada 

a falha na prestação do serviço, deve ser responsabilizada a empresa ré 

pela negligência na prestação dos serviços aos seus clientes, conduta 

abusiva na qual assumiu o risco de causar lesão a esta, mesmo os de 

ordem extrapatrimonial, daí ensejando o dever de indenizar. Nesse sentido 

são os arestos trazidos à colação a seguir: RECURSO INOMINADO: 

0002961-60.2015.8.16.0132 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE 

PEABIRU RECORRENTE: BANCO PAN S.A. RECORRIDO: GILSON 

CORDEIRO DOS SANTOS RELATORA: MANUELA TALLÃO BENKE 

RECURSO INOMINADO. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME APÓS 

QUITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMANTE EM 

NÃO PROVIDENCIAR A EMISSÃO DE NOVO CRV. DESCABIMENTO. 

COMPETÊNCIA DA REQUERIDA EM PROMOVER A BAIXA DO GRAVAME. 

ARTIGO 9.º DA RESOLUÇÃO N.º 320/09. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

FIXADO EM R$3.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. MULTA DIÁRIA 

FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

MINORAÇÃO INDEVIDA. VALOR NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA 

ESTIMULAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

I. Relatório em sessão. II. Passo ao voto. Preliminarmente, no tocante ao 

pedido de concessão de efeito suspensivo, verifica-se que não estão 

presentes os requisitos autorizadores, eis que não se vislumbra 

possibilidade de dano irreparável ao recorrente (art. 43 da Lei 9099/95), 

pelo que nego efeito. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o 

recurso deve ser conhecido. No mérito, a sentença recorrida deve ser 

mantida por seus próprios fundamentos, na forma do que preceitua o art. 

46 da Lei 9.099/95. Restou incontroverso nos autos que a motocicleta 

ainda constava na certidão do Detran com alienação fiduciária pelo banco 

réu, mesmo tendo a parte autora quitado o contrato (fato não impugnado 

pelo réu), descumprindo assim o previsto no artigo 9.º da Resolução n.º 

320 do CONTRAN, que prevê o prazo máximo de 10 dias para realização 

da baixa do gravame após a quitação do veículo. Inclusive, conforme o 

documento juntado pelo recorrente em grau recursal (mov. 6.2), a baixa só 

veio a ocorrer recentemente, em 29/04/2016: A alegação de 

impossibilidade de proceder a baixa do gravame ante a conduta do 

reclamante em não providenciar a emissão de novo CRV não prospera, 

vez que, com a quitação do contrato, as financeiras devem proceder de 

imediato a baixa, através do SNG - Sistema Nacional de Gravame. O valor 

fixado por sentença a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00 

? três mil reais) deve ser mantido, porque fixado segundo o prudente 

arbítrio do Juiz, que observou as circunstâncias do caso em concreto, em 

especial, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Quanto à 

imposição da multa por obrigação de fazer, não há irregularidade, tendo 

ela fundamento no art. 461, § 4º, do Código de Processo Civil. O valor 

arbitrado (R$ 5.000,00 - cinco mil reais) não é diário e sim corresponde a 

uma penalidade única que incidirá no caso de descumprimento da 

obrigação no prazo de dois dias, não sendo excessivo, considerando-se 

que o reclamado é um banco e que a multa tem de ser expressiva para 

criar o efeito coercitivo da sanção aplicada. E por fim, considerando que a 

baixa do gravame é realizada através de um sistema operacional (SNG ? 

Sistema Nacional de Gravame), não se vislumbra que o prazo de dois dias 

seja exíguo. III. Dispositivo. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, 

por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso. 

Restando vencido o recorrente, condeno-o ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da condenação. Custas nos 

moldes da Lei Estadual nº 18.413/14. O julgamento foi presidido pelo 

Senhora Juíza Manuela Tallão Benke (com voto), e dele participaram os 

Senhores Juízes Camila Henning Salmoria e Marcelo de Resende 

Castanho. Curitiba, 09 de junho de 2016. MANUELA TALLÃO BENKE Juíza 

Relatora (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002961-60.2015.8.16.0132/0 - 

Peabiru - Rel.: Manuela TallÃ£o Benke - - J. 09.06.2016). No tocante à 

fixação do valor a título de danos morais, pedido pelo autor no valor de R$ 

15.000,00, tenho que referido requerimento deve ser acolhido 

parcialmente. Na fixação do quantum, deve-se considerar, além da 

posição social do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, o grau 

de dolo ou culpa e a tripla função de representar pena ao infrator, o 

caráter pedagógico e a compensação ao lesado, observando-se sempre 

que a indenização por dano moral não pode erigir-se em causa 

determinante de enriquecimento sem causa. O valor estimado e pedido 

pelos reclamantes se mostra exagerado, merecendo reavaliação. Para 

fixação do quantum, atento às diretrizes acima alinhadas e o valor 

lançado, concluo que o valor equivalente a R$ 4.000,00 se mostra 

suficiente para os fins a que se propõe a indenização. 3. DISPOSITIVO: 

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO contido na inicial, para: a) Condenar a promovida OI S/A a pagar 

ao autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, 

sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da data da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 – STJ); b) Condenar a ré à repetição do valor 

pago pelo promovente no valor de R$ 127,76 de forma dobrada, que 

perfaz a monta de R$ 255,52, a ser devidamente corrigido monetariamente 

pelo INPC e com juros de 1% a.m. a partir do desembolso. Sem custas ou 

honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 de dezembro de 2017. 

Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 05 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-53.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ADRIANO DA SILVA OAB - MT20646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ZULIANI OAB - RS105109 (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Autos n. 

1000206-53.2017.8.11.0055 Autor :  ROQUE COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA - EPP Ré: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Pois bem. A autora narra que teria contratado junto à requerida, em 2015, 

serviços de telefonia móvel, buscando incrementar sua atividade 

empresarial. Contudo, em virtude de cobranças superiores ao que 

esperava, requereu, no início de 2016, o cancelamento do contrato, o que 
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ensejou, por conseguinte, a cobrança de multa de fidelização na última 

fatura (vencimento em 10/01/2016), a qual foi devidamente adimplida. 

Todavia, aduz que mesmo após a cobrança de multa pelo cancelamento 

antecipado, a demandada teria continuado a emitir novas faturas, com 

vencimento em 10/02/2016, 10/03/2016 e 10/04/2016 e que em 2017, teria 

sido surpreendida pela inclusão do seu CNPJ nos órgãos de restrição ao 

crédito, em virtude de débito de 12/09/2016, de R$ 848,75 pela requerida. 

Requer com a presente demanda a concessão de medida liminar para que 

a requerida exclua seu CNPJ dos cadastros de inadimplência, seja 

declarada a inexistênci a do débito de R$ 848,75, bem como indenização 

por danos de ordem moral, na monta de R$ 20.000,00, em razão da 

negativação do seu nome. A promovida em sua defesa afirma que não se 

trata aqui de hipótese de débito indevidamente cobrado, mas sim de mera 

inadimplência do requerente de obrigações contratualmente assumidas em 

contraprestação a serviços efetivamente prestados, ressaltando que a 

dívida que o originou é vinculada à conta 0206096087, a qual não foi 

cancelada pela empresa autora. Esclarece ademais que a autora possuía 

duas contas junto à requerida, quais sejam, 0206008037 e 0206096087. A 

conta 0206008037 possuía nove linhas habilitadas, as quais foram 

canceladas no final de 2015 e que, desta forma, na fatura com vencimento 

em 10/01/2016, referente ao ciclo de faturamento iniciado em 25/11/2015 a 

14/12/2015, foi cobrada a multa decorrente da quebra de fidelização em 

relação às nove linhas ativas (R$ 1.512,00), bem como o valor residual 

concernente aos aparelhos adquiridos em 24 prestações mensais (R$ 

140,50). Requerendo assim, a improcedência da ação. O promovente 

impugnou os termos da defesa afirmando que jamais teve dois contratos 

com a requerida, houve somente uma negociação para o pacote de 

serviços empresarial, fato esse que comprova um único documento 

assinado pelo autor ID 8767347, juntado pela própria requerida. Ademais, 

a emissão da multa por quebra do contrato com código 0206008037 é uma 

questão de controle da requerida, não tendo relação com outro contrato, 

uma vez que o autor pediu cancelamento dos serviços com a requerida e 

pagou a multa imposta. Ratificando assim os termos da inicial. Diante da 

afirmação autoral de que a inscrição foi indevida, caberia à ré demonstrar 

a regularidade da dívida constituída e mantida em nome da autora, nos 

termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Entrementes, entendo que a promovida não se desincumbiu de 

forma satisfatória a este ônus. Neste sentido, mutatus mutandis, é o 

posicionamento da Turma Recursal Única do Estado do Mato Grosso: [...] 

Se o consumidor alega que solicitou o cancelamento do serviço de 

telefonia, compete à empresa prestadora do serviço comprovar, por meio 

de fatura, a existência de eventuais dívidas pendentes, ônus do qual, 

todavia, não se desincumbiu. Incidência do art. 6º, VIII, do CDC. [...]. (RI 

562/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013) (grifo 

nosso). Pois bem, entendo que o autor de fato possuía um único contrato 

de serviços empresarial e que ao solicitar o cancelamento dos serviços 

teve a intenção de extirpar a relação existente com a promovida, não 

havendo justificativa para se manter o serviço de internet móvel 3GB Emp 

4G sem possuir o contrato de telefonia móvel. Nesta feita analisando os 

fatos narrados, somada aos documentos constantes dos autos, 

necessária é a parcial procedência do pedido, reconhecendo-se a 

inclusão no cadastro de inadimplentes como indevida, sendo correlato o 

dever de indenizar no presente caso – uma vez que o dano moral in casu 

é in re ipsa. Cumpre ressaltar que é perfeitamente passível de 

ressarcimento o dano moral causado no caso em exame, decorrente de 

terem sido atingidos direitos inerentes a personalidade da parte autora, 

quais seja, os atinentes a imagem, bom nome e reputação. Isso em razão 

de ter sido procedido o registro indevido em cadastro de restrição de 

crédito, sem que houvesse causa jurídica para tanto, situações estas que 

podem causar dano, seja à pessoa física ou à jurídica, pois nesta hipótese 

existe uma denominação, marca e imagem a ser preservada. Releva 

ponderar, ainda, que a postulante é pessoa jurídica, portanto, a 

negativação gera prejuízos de monta, em especial, quanto ao nome 

comercial e a imagem, na medida em que depende de crédito para manter 

suas atividades. Ademais, no que tange à prova do dano extrapatrimonial, 

por se tratar de lesão imaterial, desnecessária para sua configuração a 

prova do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, 

minimizando de forma indireta as conseqüências da conduta culposa da 

demandada, decorrendo esta do próprio fato em si. Portanto, diante desta 

conduta ilícita praticada por parte da empresa-ré, são presumíveis os 

prejuízos alegados pela postulante, é o denominado dano moral puro, 

ressaltado anteriormente, tendo em vista que foi afetada a credibilidade 

desta no trato de seus negócios mercantis, prejuízo imaterial que deve ser 

reparado. Nesse sentido são os julgados a seguir transcritos: DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

TÍTULO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO. FALTA DE ENTREGA DE 

MERCADORIAS. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ CREDIGO FOMENTO 

MERCANTIL LTDA. É parte legítima para figurar no pólo passivo da relação 

jurídico-processual a empresa de factoring que recebeu o título por meio 

de endosso, em razão de contrato de fomento mercantil e por figurar como 

credora do título protestado. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA TRICOTARIA 

DA MODA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA ME. Considerando que a 

Tricotaria da Moda Indústria e Comércio Ltda. ME é a pessoa jurídica com 

que a parte-autora manteve relação comercial, emitindo o título levado a 

protesto, é ela parte legítima para figurar no polo passivo da relação 

jurídico-processual. DA RESPONSABILIDADE PELO PROTESTO INDEVIDO 

A duplicata mercantil é título de crédito que constitui o instrumento de 

prova do contrato de compra e venda ou de prestação de serviços, na 

forma dos arts. 1º, 2º e 20 da Lei n.º 5.474, de 18 de julho de 1968. No 

caso, a prova dos autos está a amparar a versão do demandante quanto 

à ilegalidade do protesto, pois não houve prova da efetiva entrega das 

mercadorias, descumprido, assim, o ônus processual insculpido no artigo 

333, inciso II, do CPC. Outrossim, não há como afastar a responsabilidade 

da empresa de factoring, pois, ao adquirir créditos da faturizada, é 

remunerada mediante elevada comissão cobrada pelo serviço (cessão 

onerosa de crédito), assumindo, daí, eventuais riscos por defeitos no 

negócio, desimportando o fato de ser endossatária de boa-fé e terceira 

em relação à empresa-autora. DOS DANOS MORAIS. É pacífico o 

entendimento no sentido de que, em se tratando de protesto indevido de 

título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral 

se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica (REsp 1059663/MS). DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

Cabível a redução do quantum indenizatório, a fim de adequá-lo aos 

parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta 

Câmara em casos semelhantes ao sub judice. Preliminar de ilegitimidade 

passiva da apelante desacolhida. Preliminar de legitimidade passiva da ré 

Tricotaria da Moda Indústria e Comércio Ltda. ME acolhida. Apelação 

parcialmente provida. (Apelação Cível Nº 70069255669, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, 

Julgado em 22/09/2016) APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. 

Hipótese dos autos em que a empresa demandada realizou a inscrição do 

nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito por dívidas 

inexistentes. Não comprovada a contratação dos serviços, mediante a 

apresentação do respectivo contrato e/ou outros documentos suficientes 

para comprovar a existência da relação jurídica, devem ser declarados 

inexistentes os respectivos débitos e excluído o nome da consumidora 

dos cadastros negativos de crédito. Como decorrência da inscrição 

indevida junto ao órgão de restrição de crédito e seus nefastos efeitos, 

pelo notório alijamento do prejudicado do mercado de consumo, há a 

ocorrência de danos extrapatrimoniais suscetíveis de indenização, que 

independem de prova efetiva e concreta de sua existência. De se 

ressaltar, ademais, que a pessoa jurídica é suscetível de sofrer dano 

moral, considerada a ofensa a sua honra objetiva, constituída do prestígio 

no meio comercial, fama, bom nome e qualificação dos serviços que 

presta, atingida pela conduta irregular da demandada. Súmula 227 do STJ. 

Comporta redução o valor da condenação para R$ 8.000,00, diante das 

peculiaridades do caso concreto e dos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, bem como da natureza jurídica da indenização, conforme os 

parâmetros adotados pela Câmara. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Verba 

honorária reduzida para o percentual de 15% sobre o valor da 

condenação (art. 20, § 3º, do CPC/1973). APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70070727946, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 

14/09/2016) No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 
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Código de Processo Civil, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: a) Declarar inexistente 

e inexigível o débito discutido nestes autos; b) Condenar a ré ao 

pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, 

sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do evento danoso – data da inscrição indevida – (Súmula 54 do 

STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 

362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto responsabilidade 

extracontratual. Ademais, opino por confirmar a tutela antecipada 

anteriormente deferida. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 de dezembro 

de 2017. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010043-13.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLPHO DELCARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

8010043-13.2017.8.11.0055 Reclamante: RODOLPHO DELCARO 

Reclamado: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO PROJETO DE SENTENÇA Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento 

antecipado do feito. Ademais, presentes os pressupostos de constituição 

e de validade do processo, bem como as condições da ação, e não 

havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Alega o Autor, em síntese, que em 21.06.2016 sofreu um acidente vindo a 

necessitar de serviços médicos cirúrgicos de urgência, o qual foi 

submetido na cidade de Tangará da Serra/MT. Pondera que na data de 

01.07.2016 seu estado de saúde evoluiu para gravíssimo, sendo 

transferido para o Hospital Santa Rosa na cidade de Cuiabá/MT, pelo fato 

do hospital citado possuir melhores condições técnicas e recursos 

médicos para atender seu estado de saúde. Aduz que devido o seu 

gravíssimo estado de saúde e o eminente risco de óbito, sua esposa foi 

orientada pela junta médica a contratar um infectologista especialista no 

caso para acompanhar o seu quadro de saúde, e que assim o fez. Alega 

que precisou dos serviços de UTI em caráter de urgência, assim como o 

acompanhamento médico especializado, que saiu da UTI na data de 

07.07.2016 e permaneceu no hospital até o dia 12.07.2016, quando ficou 

sabendo da urgência e emergência da contratação médica de um 

especialista, antes dessa data diz que estava sem condições de saúde 

para responder por si mesmo. Afirma que procurou a requerida de forma 

amigável para requerer o reembolso dos valores despendidos com o seu 

tratamento e que na data de 20.12.2016 foi informado da impossibilidade 

de ressarcimento. Requer a condenação da requerida ao ressarcimento 

de danos materiais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e 

indenização por danos morais em valor a ser arbitrado por este juízo em 

valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em sua defesa a 

empresa promovida afirma que todas as solicitações médicas, oriundas 

dos fatos narrados na inicial, foram atendidas pela requerida, entre elas: 

exames, internações em leitos e UTI, intervenções cirúrgicas, atendimento 

médico, medicamentos ministrados durante as internações hospitalares, 

entre outros, conforme relatório que apresentou em sua defesa. Aduz que 

o requerente não tinha motivo justificável para contratar um infectologista 

de forma particular, pois, há inúmeros profissionais dessa especialidade 

que atendem pelo Sistema Unimed, sendo que até mesmo o profissional 

contratado voluntariamente pelo autor é credenciado da requerida, sendo 

que o autor poderia ter realizado seu tratamento por intermédio do Plano 

de Saúde, que realiza os pagamentos de seus prestadores através de 

tabela própria, contudo, optou pela contratação de forma particular. 

Requerendo por fim a improcedência da ação. Pois bem. Passo a análise 

do mérito. O contrato em tela foi avençado entre as partes com o objetivo 

de garantir o pagamento das despesas hospitalares para a hipótese de 

ocorrer alguma condição suspensiva consubstanciada no evento danoso 

à saúde previsto contratualmente. Com efeito, é preciso consignar que 

todo e qualquer plano ou seguro de saúde está submetido às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo 

atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Aliás, sobre o 

tema em lume o STJ editou a súmula n. 469, dispondo esta que: aplica-se o 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 

Ademais, entendo aplicável ao caso em tela o disposto no art. 47 do 

Código de Defesa do Consumidor, no que concerne à interpretação de 

forma mais favorável à parte autora quanto às cláusulas do contrato do 

plano de saúde avençado, levando-se em conta a relação de consumo 

entre as partes. Ainda, releva ponderar que o plano de saúde é 

basicamente um acordo de transferência da titularidade dos prejuízos 

econômicos decorrentes da materialização do sinistro, onde aquele que 

toma a posição de garantidor (seguradora de saúde) se obriga ao 

pagamento de um valor em pecúnia ao segurado, a fim de ressarcir as 

despesas médicas deste, caso o sinistro relativo à saúde do mesmo 

venha a se perpetrar. Portanto, é indispensável nesse tipo de avença, a 

confiança mútua, ou seja, a segurança de ambas as partes, no que tange 

ao cumprimento do pactuado. Busca a parte autora a restituição de 

valores desembolsados com atendimento realizado de forma particular, 

bem como indenização por danos morais em razão da recusa ao 

reembolso questionado. No presente feito o promovente não trouxe aos 

autos nenhum documento capaz de comprovar que se fazia necessário a 

contratação de forma particular do medico infectologista ou, ainda, que a 

promovida se negou a fornecer o tratamento com referido especialista 

quando do tratamento de sua enfermidade, ônus que lhe cabia e do qual 

não se desincumbiu, a teor do que estabelece o artigo 373, inciso I do 

Código de Processo Civil. Verifica-se, portanto, que não houve falha na 

prestação do serviço ofertado pela ré, tendo em vista que, diferentemente 

do alegado pelo autor, foi realizado todo atendimento junto ao Hospital 
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Santa Rosa em Cuiabá para seu tratamento decorrente do acidente que 

sofreu, tendo este, por seus familiares, optado por realizar a contratação 

particular de um médico infectologista, conforme informado em sua inicial. 

Cumpre salientar, por fim, que o fato de o autor se sentir mais confiante 

com a contratação particular de determinado profissional não é suficiente 

para determinar que a operadora do plano de saúde arque com os custos 

do tratamento, sendo necessário comprovar a impossibilidade ou negativa 

de realização do tratamento pelo profissional conveniado nos hospitais 

conveniados ou o caráter de emergência do atendimento, o que não 

restou demonstrado no caso. A Jurisprudência é neste sentido: Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REEMBOLSO DE VALORES. HONORÁRIOS 

MÉDICOS. CO-PARTICIPAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE MATERIAL. DANOS 

MORAIS. INOCORRÊNCIA. Da norma processual aplicada ao feito 1. No 

caso em exame, trata-se de decisão recorrida publicada até 17 de março 

de 2016. Assim, segundo os enunciados do Superior Tribunal de Justiça 

sobre a aplicação do novel Código de Processo Civil, há a incidência da 

legislação anterior, de acordo o posicionamento jurídico uniforme daquela 

Egrégia Corte que tem a competência para regular a forma de aplicação da 

lei federal. 2. A interpretação precitada coaduna com os princípios 

conformadores da atual legislação processual civil, que dizem respeito a 

não ocasionar prejuízo à parte ou gerar surpresa a esta com a 

modificação do procedimento em relação aos atos já efetivados, 

consoante estabelece o art. 9º, caput, e art. 10, ambos do novel Código 

Processo Civil. Mérito dos recursos em exame 3. O contrato em análise foi 

avençado entre as partes com o objetivo de garantir o pagamento das 

despesas médicas e hospitalares para a hipótese de ocorrer a condição 

suspensiva prevista naquele pacto, consubstanciada no evento danoso à 

saúde. Outro elemento essencial desta espécie contratual é a boa-fé, na 

forma do art. 422 do Código Civil, caracterizada pela lealdade e clareza 

das informações prestadas pelas partes. 4. Os planos ou seguros de 

saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de 

prestação de serviços médicos. Isto é o que se extrai da interpretação 

literal do art. 35 da Lei 9.656/98. Súmula n. 469 do STJ. 5. O médico 

assistente da parte autora é credenciado ao plano de saúde, tendo 

recebido da operadora os valores pagos aos profissionais conveniados, 

de modo que não pode ser imputado à ré o pagamento de valores 

acertados de modo particular entre o médico e o paciente. 6. Deixou a 

parte autora de trazer aos autos qualquer documento capaz de 

demonstrar à que título realizou o pagamento do montante de R$ 

15.100,00, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, nos termos 

do art. 333, inciso I, do CPC. 7. No que concerne à quantia de R$ 690,00 

despendida pela parte autora, constata-se que esta se refere à 

co-participação sobre órtese ou prótese utilizada na cirurgia, conforme 

documentos carreados ao feito. 8. Não há proibição no Código de Defesa 

do Consumidor ou em qualquer legislação específica sobre a possibilidade 

de exigência de participação do usuário nas despesas 

médico-hospitalares. Contudo, a participação do contratante não pode ser 

estabelecida em percentual sobre o valor das despesas com o tratamento. 

9. Em se tratando de prejuízo imaterial, somente os fatos e acontecimentos 

capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo são considerados 

para fins de indenização por danos morais, sob pena de banalizar este 

instituto, cotidiano, em especial quando se trata de responsabilidade 

contratual, cujo descumprimento deve ocorrer sem justa causa, ao menos 

aparente, a fim de seja autorizada a reparação pretendida. Dado parcial 

provimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 70069225142, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 30/11/2016) Ainda, O Superior Tribunal de Justiça sedimentou 

o entendimento de que o reembolso das despesas médico-hospitalares 

contraídas voluntariamente pelo beneficiário de plano de saúde é medida 

de natureza excepcional. Segundo o entendimento de nossa Corte 

Superior de Justiça, somente será admissível o reembolso das despesas 

médicas-hospitalares em desfavor das Operadoras de Planos de Saúde, 

quando o beneficiário comprovar que houve urgência ou emergência no 

atendimento E a ausência de estabelecimento credenciado ao plano de 

saúde, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE 

CIRURGIA POR MÉDICO E HOSPITAL NÃO CREDENCIADOS. 

RESSARCIMENTO DE DESPESASURGÊNCIA E FALTA DE MÉDICO E 

HOSPITAL CREDENCIADOS. REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS 

SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido analisou todas as questões 

pertinentes para a solução da lide. O fato de a decisão ser contrária aos 

interesses da parte recorrente não configura negativa de prestação 

jurisdicional. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, em casos 

excepcionais, como nas hipóteses de urgência ou emergência do 

atendimento e ausência de hospital conveniado para receber o paciente, é 

possível o ressarcimento das despesas efetuadas pelo beneficiário de 

plano de saúde em rede não conveniada. Precedentes. 3. O recurso 

especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação 

de cláusula contratual ou incursão no contexto fático-probatório dos 

autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. No caso 

concreto, o Tribunal de origem concluiu que ficou caracterizada a urgência 

do procedimento, bem como a comprovação de que o único médico que 

oferece a cirurgia não é credenciado à operadora de saúde . Entender de 

modo contrário implicaria reexame de matéria fática, o que é vedado em 

recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no 

AREsp 399.848/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) (grifo nosso) Dessa 

forma, entendo que não há qualquer ilegalidade ou abusividade na 

negativa de reembolso dos valores despendidos, tendo em vista que a 

contratação do profissional médico infectologista de forma particular 

ocorreu por opção do autor, não havendo que se falar em indenização por 

danos materiais ou morais no caso. 3. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na inicial, e, 

por consequência de causa e efeito, julga-se extinto o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 28 de dezembro de 2017. Karla Paloma Busato Juíza Leiga 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012212-07.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Aline Morgana Bettio OAB - MT0006099A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS CUNHA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-50.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANDO ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR KICHEL ZUFFO OAB - MT0022480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1290 de 1523



USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA OAB - MT0015866A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Autos n. 

1000342-50.2017.8.11.0055 Reclamante: SILVANDO ARAUJO DA SILVA 

Reclamados: SERASA S/A. e CONFEDERACAO NACIONAL DE 

DIRIGENTES LOJISTAS PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, com fulcro no artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado do 

feito. Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade 

do processo, bem como as condições da ação, e não havendo 

preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Trata-se, na espécie, 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL c/c COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ajuizada por SILVANDO ARAUJO DA 

SILVA em desfavor de SERASA S/A. e CONFEDERACAO NACIONAL DE 

DIRIGENTES LOJISTAS. No caso dos autos, verifico que a pretensão do 

autor diz respeito à alegada ausência de comunicação prévia por parte 

das rés, relativamente a uma inscrição negativa, em suposto 

descumprimento do que previsto no art. 43, § 2º, do CDC. Aduz o autor 

que mesmo sendo avalista no contrato “objeto de negativação” antes de 

realizar os apontamentos, as empresas responsáveis pela negativação e 

manutenção da inscrição deveriam comunicar o demandante por escrito 

sobre a possível pendência financeira da devedora principal, o que não 

teria ocorrido. A promovida SERASA em sua defesa afirma que 

contrariamente ao aduzido pelo Autor, a Ré Serasa cuidou, sim, de 

comunicá-lo da iminente inclusão do nome/CPF dele nos cadastros, por 

conta da dívida objeto da lide, exatamente como dispõe o artigo 43, §2º, do 

Código de Defesa do Consumidor, mediante carta de comunicação 

exatamente ao endereço que o credor indicou como sendo o do Autor. 

Requerendo assim, a improcedência da ação. A promovida 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS – CNDL (SPC 

BRASIL) a priori requereu a retificação do polo passivo para constar 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNDL. No mérito 

aduz CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC – 

APONTAMENTO SOLICITADO PELO CONSORCIO NACIONAL HONDA 

afirmando ainda que fora realizada a NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELA 

SERASA EXPERIAN, razão pela qual não há se falar em indenização por 

danos morais, requerendo ao final a improcedência da ação. Sobre a 

matéria, consoante o REsp 1.061.134/RS, o egrégio STJ firmou o seguinte 

entendimento, para os fins do art. 543-C, do CPC/1973: DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO RESTRITIVO. DANO 

MORAL RECONHECIDO, SALVO QUANDO JÁ EXISTENTE INSCRIÇÃO 

DESABONADORA REGULARMENTE REALIZADA, TAL COMO OCORRE NA 

HIPÓTESE DOS AUTOS. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do 

CPC. - Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem 

legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos 

morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do 

nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os 

dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco 

Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas. - 

Orientação 2: A ausência de prévia comunicação ao consumidor da 

inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no 

art. 43 , §2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, 

salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. 

Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso 

representativo. - É ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do 

nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito realizada sem a 

prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC. - Não se conhece do 

recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido se 

ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.º 83/STJ. 

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para 

determinar o cancelamento da inscrição do nome do recorrente realizada 

sem prévia notificação. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 

1061134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 10/12/2008, DJe 01/04/2009). Por conseguinte, a comunicação prevista 

no art. 43, § 2º, do CDC, é de responsabilidade do arquivista. Deste modo, 

opino pela improcedência da ação, visto que, compulsando os autos, 

verifica-se que as demandadas enviaram as referidas comunicações à 

parte autora no endereço indicado pelo credor (cf. ID 9112367, 9112382, 

9112390) Assim sendo, restou cumprido o que disposto no Estatuto 

Consumerista, bem como na Súmula 359, do STJ, que assim dispõe: 

Súmula 359. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Além do 

mais, não se exige que a mencionada comunicação seja promovida 

mediante carta com aviso de recebimento. Aliás, tal questão encontra-se, 

inclusive, pacificada pelo egrégio STJ, consoante enunciado da Súmula 

404, com o seguinte teor: Súmula 404. É dispensável o aviso de 

recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a 

negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros. No mesmo 

sentido, transcrevo os seguintes precedentes: APELAÇÕES CÍVEIS. 

AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERASA. ART. 43, §2º, DO CDC. 

COMPROVADA A COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. CANCELAMENTO DOS REGISTROS. 1.O órgão de 

restrição de crédito atendeu ao disposto no art. 43, § 2º, do CDC, 

consubstanciado na remessa de comunicação para o endereço fornecido 

pela parte credora, não podendo ser exigido da demandada que ateste o 

recebimento daquela pelo inadimplente. Precedentes do STJ. 2.Cumprido o 

dever de informar exigido das entidades cadastrais de crédito, de alertar o 

consumidor acerca do apontamento negativo, a fim de que este tome as 

providências necessárias para evitá-lo, seja efetuando o pagamento da 

dívida ou discutindo a regularidade desta. 3. Descabe qualquer 

indenização a titulo de dano moral à parte autora, ou sequer o 

cancelamento do registro levado a efeito, tendo em vista que cumprida a 

remessa de missiva legalmente prevista, impondo-se a reforma da 

sentença de primeiro grau Negado provimento ao apelo do postulante e 

dado provimento ao recurso da demandada. (Apelação Cível Nº 

70061276028, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 24/09/2014); APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO. SERASA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. 

COMPROVADA A NOTIFICAÇÃO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO 

CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. O Serasa, na condição de 

entidade mantenedora de banco de dados, divulga as informações 

constantes de seus registros. Cabe-lhe demonstrar a realização 

inequívoca da notificação ao devedor, previamente a inscrição, conforme 

a disciplina do art. 43, § 2º do CDC. No mesmo sentido, a súmula nº 359 do 

STJ. A Lei não estabelece forma específica para a realização da 

notificação, nem exige a comprovação de que o recebimento pelo devedor 

ocorra mediante AR. A exigência diz respeito, tão somente, à 

demonstração probatória do envio da correspondência que dá ciência do 

registro em cadastro de restrição ao crédito pelo órgão responsável - o 

que restou demonstrado pela demandada. Sentença mantida, 

reconhecendo-se ausência de ilicitude capaz de conduzir a uma 

condenação por pretensão indenizatória. RECURSO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70060378957, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Maria Claudia Cachapuz, Julgado em 24/09/2014). Ementa: 

AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM 
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INSCRIÇÃO NEGATIVA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

RECURSAIS. I. Preliminar. Juntada de documentos originais, com base no 

Ofício-Circular nº 38/2011, da Corregedoria-Geral da Justiça. É descabida 

a preliminar, eis que o mencionado ofício refere-se estritamente à 

possibilidade de fraude nos documentos relativos à declaração de renda e 

domicílio, por ocasião do ajuizamento de ações revisionais de contratos 

bancários, não sendo aplicado à hipótese dos autos. Assim sendo, não 

convence a aplicação dos efeitos da revelia, eis que os documentos 

apresentados pela demandada revelam-se suficientes a conferir a 

regularidade de sua representação processual. Dessa forma, vai rejeitada 

a preliminar. II. O egrégio STJ, para os fins do art. 543-C, do CPC/1973, 

firmou o entendimento de que a comunicação prevista no art. 43, § 2º, do 

CDC, é de responsabilidade do arquivista, mesmo que os dados utilizados 

para o registro negativo sejam oriundos do Cadastro de Emitentes de 

Cheques Sem Fundos - CCF (REsp 1.061.134/RS). III. No caso, o arquivista 

comprovou a prévia comunicação da parte autora quanto à inscrição de 

seu nome no cadastro de inadimplentes, cumprindo o dever de informar, 

nos termos do Estatuto Consumerista e da Súmula 359, do STJ. Outrossim, 

desnecessário que a comunicação seja promovida mediante carta com 

aviso de recebimento, a teor da Súmula 404, do STJ. Além do mais, não 

cabe ao órgão arquivista analisar a legitimidade ou regularidade do débito 

e nem a correção do endereço fornecido pelo credor. Portanto, inexistente 

a conduta ilícita por parte da ré, não se configuram os alegados danos 

morais. IV. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o 

Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado 

vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau 

recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase 

de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70075732636, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 18/12/2017) Igualmente, cabe 

esclarecer que o endereço para o qual foram remetidas as notificações 

prévias é de responsabilidade do credor, no caso, o Banco Honda. Assim, 

levando em conta que as requeridas cumpriram com o ônus de comunicar 

previamente a parte autora acerca das inscrições negativas do seu nome 

no cadastro restritivo de crédito, os alegados danos morais não estão 

evidenciados. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos autorais com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, contidos na inicial e, como 

consequência, revogo a medida liminar concedida. Defiro a retificação do 

pólo passivo para constar a nomemclatura CONFEDERAÇÃO NACIONAL 

DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNDL. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 27 de dezembro de 2017. Karla Paloma Busato Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.
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ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000794-60.2017.8.11.0055 Reclamante: CLAUDINEIA ROCHA SACHETI 

Reclamado: SÉRGIO PEDROSA PROJETO DE SENTENÇA Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento 

antecipado do feito. Ademais, presentes os pressupostos de constituição 

e de validade do processo, bem como as condições da ação, e não 

havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: Trata-se de ação indenizatória por dano moral proposta por 

CLAUDINEIA ROCHA SACHETI em face de SÉRGIO PEDROSA, qualificado 

nos autos, sob a alegação, em síntese, de agressão verbal em público. O 

promovido em sua defesa alega que não agrediu verbalmente a autora, 

mas sim que foi a vítima da agressão citada. Diante de mencionadas 

condutas, convém ressaltar que a responsabilidade civil é uma das fontes 

das obrigações, importando no dever de ressarcir o prejuízo causado a 

outrem em razão de um ato ilícito. Assim, o ato ilícito, que em sentido amplo 

é aquele que fere o ordenamento jurídico, gera a obrigação de indenizar, 

conforme o disposto no art. 927, do Código Civil de 2002. O pedido objeto 

do presente processo está baseado no Direito comum, amparada pelo 

artigo 186 do Código Civil de 2002, verbis: Art. 186: “Aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Dessa 

forma, as pretensões da requerente estão condicionadas à 

responsabilidade subjetiva, razão pela qual passo a verificar se restaram 

configurados os elementos da responsabilidade civil, quais sejam, a 

conduta culposa, o nexo causal e o dano. Entendo que a autora não se 

desincumbiu do seu ônus de comprovar os fatos que alega, afinal a única 

testemunha ouvida em juízo nada corroborou para a alegação trazida pela 

autora, pois, afirmou nada ter visto e nem ouvido. Em se tratando de dano 

moral e sua eventual reparação, Sílvio Venosa[5] preceitua que o dano 

moral “é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da 

vítima”. Assim, ao se falar sobre dano moral, tem-se como corolário do 

prejuízo, a reparação do dano. O sujeito lesado pode, em decorrência do 

prejuízo suportado, manejar expedientes disponibilizados pelo Direito, seja 

na esfera administrativa, penal ou civil, sendo neste último que o 

interessado pode pedir a tutela jurisdicional, através do direito de ação de 

indenização, pleiteando, assim, a compensação pelo constrangimento 

sustentado. Neste sentido, temos como axiomas basilares da 

configuração do dano moral o ato ilícito e/ou indevido de um agente, que 

causará um abalo na seara intima de outrem, sendo que deve haver uma 

nesse causal que faça com que aquela ação seja o elemento que 

provocará o aludido abalo. Assim, aquele que busca, pela via judicial, a 

indenização por dano moral, está incumbido de provar estes referidos 

axiomas, vez que compõe os fatos elementares do direito que pleiteia, 

conforme se denota da leitura do art. 373, I do Código de Processo Civil. In 

casu, a demandante não logrou êxito em provar e/ou demonstrar de modo 

sólido e contundente a ocorrência do fato que alega embasar o direito que 

pleiteia. A prova oral produzida durante a instrução, não acrescentou 
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solidez a tese da parte demandante uma vez que, repita-se, em sua 

essência disse não ter presenciado os fatos, tampouco ter ouvido 

qualquer indício dos fatos alegados pela autora. De fato, a tese da autora 

não encontra guarida em elementos de prova que demonstrem a 

ocorrência do ato indevido a ensejar a responsabilidade de indenizar da 

parte ré não tendo a promovente se desincumbido deste ônus que 

processualmente lhe cumpria. Não existe nos autos prova hábil a 

demonstrar as ofensas que alega ter sofrido de parte do reclamado, 

quando da ocorrência dos fatos, havendo, como demonstrado uma 

conversa mais áspera por ambas as partes, mas sem o condão de 

ensejar reparação por danos morais. Deste modo, descabe a reparação 

no plano moral, porque inexiste a cabal comprovação de situação de 

anormalidade exigida para a caracterização do dano. Não é diferente o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AGRESSÕES VERBAIS. DANOS MORAIS. PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 

OFENSAS RECÍPROCAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO 

PROVOCADO PELO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I, DO CPC. 

FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. - RESPONSABILIDADE 

CIVIL SUBJETIVA - O dever de reparar o dano advindo da prática de ato 

ilícito, tratando-se de ação baseada na responsabilidade civil subjetiva, 

regrada pelo art. 927 do Código Civil, exige o exame da questão com base 

nos pressupostos da matéria, quais sejam, a ação/omissão, a culpa, o 

nexo causal e o resultado danoso. Para que obtenha êxito na sua ação 

indenizatória, ao autor impõe-se juntar aos autos elementos que 

comprovem a presença de tais elementos caracterizadores da 

responsabilidade civil subjetiva. - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - FATO 

CONSTITUTIVO DO DIREITO - Não tendo o autor logrado êxito em 

desincumbir-se do encargo de comprovar o fato constitutivo do seu direito 

alegado na inicial, deixa de atender ao imposto pelo art. 333, I, do CPC, 

restando imperativa a improcedência do pedido formulado em ação de 

indenização por danos morais. Caso em que as agressões verbais 

supostamente proferidas pelo demandado contra o autor não restaram 

demonstradas pela prova dos autos, mas sim a existência de ofensas 

recíprocas decorrentes de acidente de trânsito provocado exclusivamente 

pelo próprio, que acabou instaurando relação de animosidade entre as 

partes litigantes. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70040696890, 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires 

Ohlweiler, Julgado em 10/08/2011). GRIFEI. RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. OFENSAS VERBAIS APÓS ACIDENTE 

DE TRÂNSITO. AUTOR QUE AFIRMA TER SIDO CHAMADO DE "VELHO" 

PELA RÉ MARGANI. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA 

SUFICIENTE DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. PRELIMINAR 

CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NÃO 

ACOLHIDA. DIALETICIDADE. RECURSO QUE, AINDA QUE DE FORMA 

MÍNIMA, ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO 

CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. A preliminar contrarrecursal de 

não conhecimento do recurso por infringência do princípio da dialeticidade 

recursal não vai acolhida. Ainda que as razões recursais em grande parte 

sejam repetição dos termos da contestação, no seu contexto se extrai a 

inconformidade com a sentença que se fundou na falta de prova do direito 

alegado. No mérito, o autor postula indenização por dano moral porque 

teria sido ofendido pela ré Margani logo após colidir na traseira do veículo 

dos requeridos, tendo a recorrida, alegadamente, afirmado que o autor era 

"velho" e não poderia mais estar dirigindo. Partindo do autor a alegação de 

ter sofrido abalo moral, o ônus da prova era seu, tanto do fato danoso 

quanto da lesão moral que afirmou ter sofrido. A prova dos autos é 

rarefeita nesse sentido, tendo em vista que a testemunha arrolada pelo 

autor confirmou a ofensa perpetrada pela ré Margani (que teria chamado o 

autor de "velho bobalhão" e "palhaço"), ao passo que as três testemunhas 

arroladas pelos réus negaram as ofensas, afirmando que sequer houve 

contato verbal entre o autor e a ré Margani, que teria saído do local com 

sua filha. Dessa forma, o autor não conseguiu provar o fato danoso que 

alegou ter ocorrido, do que decorre a improcedência da ação. (Recurso 

Cível Nº 71005814520, Turma Recursal Provisória, Turmas Recursais, 

Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 22/08/2016). GRIFEI. Desse 

modo, imperioso concluir que a promovente não se desincumbiu do 

encargo probatório imposto pelo art. 373, I, do CPC, porquanto não 

comprovou o fato constitutivo do direito alegado, consistente no pedido de 

indenização por danos morais decorrente de supostas ofensas que lhe 

teriam sido proferido pelo demandado. Logo, por tudo o anteriormente 

exposto, entendo pela improcedência da demanda. 3. DISPOSITIVO ANTE 

O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS 

contidos na inicial, e, por consequência de causa e efeito, julga-se extinto 

o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase 

(Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 28 de dezembro de 2017. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade 

civil. 4. ed. v. 4. - São Paulo: Atlas, 2004. p. 39.
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ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000249-87.2017.8.11.0055 Autor(a): GABRIELA DE JESUS VARGAS DE 

OLIVEIRA Ré: CLARO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, e não havendo preliminares, 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Pois bem. Relata a parte 

autora que possuía contrato de prestação de serviços de telefonia e 

internet com a emprese Ré quando residia na cidade de São Pauto, 

entretanto, devido a mudança de cidade solicitou o cancelamento do 

contrato n. 379209261 em 17 de fevereiro 2017. Aduz que após 

solicitação de cancelamento recebeu uma fatura no valor de R$ 338,60 

que pagou mesmo discordando da cobrança. Contudo, mesmo quitando 

seus débitos junto a Ré e com o contrato cancelado, recebeu em seu 

e-mail faturas dos meses de abril/2017 e maio/2017 cobrando os valores 

de R$ 309,80 e R$ 322,94. Assim diante de tal situação entrou em contato 

com a empresa Ré, na qual recebeu a informação que havia de fato 

solicitação de cancelamento dos serviços, vindo a atendente encaminha-la 

para o setor de cobrança para que resolvessem o imbróglio, porém, no dia 

25 de maio recebeu uma notificação informando a rescisão do contrato e o 

comunicado que seu nome seria incluso no órgãos restritivo de crédito. 

Deste modo, ajuizou a presente ação requerendo a declaração de 

inexistência dos débitos pertinente as faturas dos meses de março, abril e 

maio de 2017, bem como a indenização pelos supostos danos sofridos. A 

reclamada em sua defesa afirma em sua defesa que não houve qualquer 
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relato, nos autos, de situação ou fato, onde seja passível a existência de 

abalo a honra e moral subjetiva da postulante. Aduz que a parte autora 

sequer teve seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, ou 

deixou de cumprir com algum compromisso financeiro, ou mesmo teve 

danos de cunho patrimonial, se tratando evidentemente de uma mera 

cobrança, sendo que a mera cobrança não caracteriza ato ilícito capaz de 

ensejar dano moral. Aduz acerca da diferença entre dano moral e mero 

aborrecimento e requer a improcedência da demanda. Ainda, requer em 

razão da Operação de Incorporação da sociedade NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S/A., pela empresa CLARO S.A. aprovada em Assembleia 

Geral da Incorporadora na data de 18/12/2014, a retificação do polo 

passivo da demanda o que desde já defiro. Após detida analise dos fatos 

narrados e das provas produzidas reputo assistir parcial razão à autora. 

Entendo que restou demonstrado de forma efetiva pela parte autora que 

esta procedeu com o cancelamento do contrato 379209261 e que as 

cobranças, faturas dos meses de abril/2017 e maio/2017, lançadas após 

este cancelamento são indevidas, razão pela qual entendo pelo 

reconhecimento da declaração de inexigibilidade de referidos títulos. 

Entretanto, embora seja indevida a cobrança realizada pela ré in casu, não 

vislumbro vulneração de direito de personalidade da autora. Não há 

qualquer demonstração de que houve utilização de palavras de baixo 

calão nas cobranças, grosserias e má educação no atendimento, e não 

ocorreu a inclusão no cadastro de inadimplentes. Assim, inexistindo 

conduta desrespeitosa da empresa ré não há falar em cobrança 

vexatória, desrespeitosa ou ameaçadora. Nesse sentido é o entendimento 

do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: RECURSO CÍVEL 

INOMINADO - RECLAMATÓRIA CÍVEL - TELEFONIA - HABILITAÇÃO DE 

LINHA TELEFONICA FRAUDULENTA - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES 

- DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A mera cobrança 

indevida de valores do consumidor não é suficiente para ensejar 

indenização por dano moral. Transtornos e contratempos que o homem 

sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são 

suscetíveis de reparação civil. (RI 1904/2012, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 12/11/2013, 

Publicado no DJE 29/11/2013). (grifo nosso). De igual modo, mutatis 

mutandis, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS EM FATURA DE 

SERVIÇO DE TELEFONIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 205 DO 

CC. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES. MERO ABORRECIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 

532/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. À pretensão de repetição do indébito 

por cobrança indevida de valores de serviços de telefonia não 

contratados aplica-se o prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, § 

3º, V, do CC/2002. 2. A indevida cobrança de serviço de telefonia sem a 

inscrição do nome da parte nos cadastros de inadimplentes não enseja 

condenação por danos morais. 3. A parte, em agravo regimental, não 

pode, em face da preclusão consumativa, inovar na argumentação, 

trazendo questões não aduzidas sequer no recurso especial. 4. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg no AREsp 673.562/RS, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 

23/05/2016) (grifo nosso). RESPONSABILIDADE CIVIL E DIREITO DO 

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE 

SERVIÇO DE TELEFONIA. ENVIO DE COBRANÇAS PARA O ENDEREÇO DE 

HOMÔNIMA, EM VIRTUDE DE A VERDADEIRA CLIENTE TER FORNECIDO 

COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA INVERÍDICA. DANOS MORAIS. 

INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. 

REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. É tranquila a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que mero aborrecimento, mágoa 

ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por 

serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização 

do abalo, visto que tal depende da constatação, por meio de exame 

objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se 

diz ofendido. 2. A responsabilidade objetiva da Concessionária prestadora 

do serviço de telefonia, por si só, não traz a obrigação de indenizar, 

sendo necessário, além da ilicitude da conduta, que desta exsurja, como 

efeito, o dano. 3. No caso, o Tribunal local apurou que as cobranças das 

faturas não afetaram a imagem da autora, sendo realizadas por meio de 

correspondências discretas e lacradas, assim também a não ocorrência 

de nenhum constrangimento, tampouco inscrição do nome em cadastro 

restritivo de crédito, tendo o envio das cobranças cessado antes do 

ajuizamento da ação, concluindo que houve mero aborrecimento, o que 

não caracteriza dano moral. [...] (REsp 944.308/PR, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 

19/03/2012) (grifo nosso). Saliento que, de acordo com os fatos narrados 

na exordial, não há qualquer narrativa de vulneração a direito da 

personalidade da autora, tampouco de que tenha havido afronta a sua 

dignidade. Não há prova nos autos, mesmo que indiciária, de que tenha 

havido qualquer situação que ultrapasse o limite dos incômodos normais 

da vida em sociedade. Explico, não há menção a tratamento desonroso 

por parte da empresa ré, não houve lesão a honra objetiva da autora, do 

mesmo modo é inexistente afronta a honra subjetiva. É dizer, não se 

encontra demonstrada qualquer situação que possa ter subjugado algum 

dos direitos da personalidade da autora, como dito. Assim, por mais que o 

fato narrado na inicial tenha causado incomodo, tal situação jamais não 

ultrapassou o que a doutrina e jurisprudência convencionaram chamar de 

“mero aborrecimento”, situação inapta a gerar dever de reparar. Neste 

sentido colhe-se julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, in verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE - TESE DE CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - 

IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. Meros 

dissabores e aborrecimentos corriqueiros decorrentes de uma relação 

contratual conturbada não ensejam necessariamente o dever de indenizar. 

No caso dos autos, a situação não ultrapassa meros incômodos inerentes 

à vida cotidiana sendo incabível o dever reparatório no que tange a esfera 

pessoal. (Ap 16704/2009, DR. CIRIO MIOTTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 24/06/2009, Publicado no DJE 03/07/2009) (grifo inexistente no 

original). De igual modo é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

in verbis: [...] "Não cabe indenização por dano moral quando os fatos 

narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo 

ou abalo à honra e à dignidade do autor" (REsp 1.329.189/RN, Rel.Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 

21/11/2012). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 

844.643/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

26/04/2016, DJe 05/05/2016) Portanto, considerando inexistir nos autos 

provas de que tenha havido descaso, mau tratamento, humilhação, etc., a 

descrição do fato dada pela autora denota no máximo um incomodo e um 

correlato prejuízo por ele sofridos. Neste contexto, reputo inexistirem dano 

moral a ser compensado no presente caso, razão pela qual necessária é 

a improcedência da demanda, nesse ponto. 3. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial para determinar que a ré se abstenha de realizar 

quaisquer cobranças referentes ao contrato 379209261, declarando-o 

definitivamente cancelado bem como os débitos inexistentes. Extingue-se 

o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase 

(Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 28 de dezembro 2017. KARLA PALOMA BUSATO 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 05 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Intimo a parte Exequente para se manifestar a respeito do endereço da 
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PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Autos n. 

1000720-06.2017.8.11.0055 Autor: GILBERTO CIRILO RIBEIRO Réu: 

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, com fulcro no artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado do 

feito. Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade 

do processo, bem como as condições da ação, e não havendo 

preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos 

autos que a parte autora foi negativada por ordem da ré, por uma dívida no 

valor de R$ 1.074,00 (um mil e setenta e quatro reais)., como prova 

certidão de restrição anexa aos autos (evento 1.1). Todavia, afirma o 

autor que a dívida é inexistente, visto que desconhece o contrato, pois 

jamais utilizou os serviços da Ré, pelo que requer ser indenizado em 

danos morais pela negativação indevida. Neste caso, havendo a negativa 

de débito, cabe à parte reclamada demonstrar a existência de referido 

negócio jurídico que ensejou na restrição ao nome do promovente, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. A promovida em sua defesa demonstra que na data 

de27/08/2015, as partes celebraram contrato de compra e venda de 03 

(TRÊS) FRASCOS DE COLÁGENO, 03 (TRÊS) FRASCOS DE OLÉO DE 

CARTAMO COM 120 CAPSULAS NO VALOR TOTAL DE R$ 1.074.00 (UM 

MIL E SETENTA E QUATRO REAIS), mediante a emissão de 06 (seis) 

boletos bancários no valor de R$ 179.00 (cento e setenta e nove reais ) 

cada com vencimentos mensais de 28/06/2015 A 28/11/2015. Ainda, 

demonstrado está que a empresa enviou os produtos via SEDEX, 

conforme pedido supracitado, no endereço informado pela compradora e 

presente em sua Nota Fiscal, SENDO O MESMO CONSTANTE NA INICIAL, 

demonstrando ainda que o produto foi efetivamente entregue em referido 

endereço. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, 

demonstrado a ausência de pagamento do débito constituído pela autora, 

conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo 

qualquer ilícito. A jurisprudência é neste sentido: DIREITO DO 

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DO DEVEDOR INADIMPLENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

OCORRÊNCIA. 1) A responsabilização civil do fornecedor de serviços 

prescinde da comprovação da sua culpa na causação do dano ao 

consumidor, mas não dispensa a existência do nexo causal entre a 

conduta lesiva e o dano. 2) E nos termos dos incisos do § 3º do art. 14 do 

CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: "I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro". 3) A parte ré, ao negativar o 

nome do autor em razão da inadimplência, agiu em exercício regular de 

direito, não havendo que se falar em dever de indenizar. 4) Por ausência 

de amparo legal e porque basta a existência de dívida para que o credor 

possa promover a negativação do nome do seu devedor em cadastro de 

proteção ao crédito, não há como se acolher a alegação da parte autora, 

ora apelante, no sentido de que para autorizar a inscrição do nome do 

devedor no cadastro de inadimplentes o débito deve ser referente a título 

executivo extrajudicial nos termos do art. 784 do novo CPC. 5) A litigância 

de má-fé exige prova inequívoca de seu elemento subjetivo, sob pena de 

se configurar em óbice indireto ao acesso ao Judiciário e afronta ao artigo 

5º, XXXV, da CF/88. 6) No caso dos autos, com a manifesta 

improcedência da pretensão autoral outra conclusão não resta senão a de 

que intentou-se engodar a jurisdição com a alteração da verdade dos 

fatos, hipótese que se amolda perfeitamente à figura da litigância de má-fé 

tipificada no artigo 80, inciso II do novo CPC, justificando a condenação 

imposta pela sentença. (Processo AC 10620150024094001 MG Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL Publicação 06/02/2017 

Julgamento 26 de Janeiro de 2017 Relator Otávio Portes). Assim, neste 

contexto analítico, resta comprovado ser devida a inclusão da parte autora 

no cadastro de inadimplentes, razão pela qual necessária é a 

improcedência da presente demanda. Por consequência, procedente é o 

pedido contraposto da ré, sendo devido o pagamento dos valores 

pendentes de pagamento, única e exclusivamente, em referencia ao 

negócio jurídico discutido nos autos, devendo ser o montante corrigido 

monetariamente desde a data do vencimento. 3. DISPOSITIVO: Ante o 

exposto, OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTE o pedido com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, contido na inicial. Bem 

como, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto realizado 

pela ré, com fundamento no art. 31 da Lei 9.095/99, no sentido de 

condenar a parte autora ao pagamento dos valores pendentes de 

pagamento referente ao contrato discutido nestes autos a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC e juros de 1% a.m. a partir do vencimento. Sem 

custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 de dezembro de 2017. 

Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 05 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.
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8010348-94.2017.8.11.0055 Autor(a): ROGERIO MORIMOTO - ME Ré: 

VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade de dilação 

probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com provas 

documentais suficientes para a formação do convencimento do julgador. 

Assim, incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Pois bem. Relata a parte autora que teria contratado serviço de telefonia 

móvel junto à ré em agosto de 2014, pela duração mínima de 24 meses. 

Todavia, alega que a insatisfação quanto aos serviços prestados pela 

demandada, relatada de forma genérica, motivou-a a requerer o 

cancelamento do contrato em fevereiro de 2016. Em virtude da rescisão 

antecipada do contrato, a ré teria emitido 2 faturas (março e abril de 2016) 

com cobranças de multa rescisória e antecipação do valor residual de 

eventuais aparelhos adquiridos, ainda que, supostamente, não tivesse 

adquirido qualquer aparelho celular. No entanto, destaca não considerar 

as referidas cobranças devidas, dado que não reconhece a validade da 

cláusula de fidelidade, e que não teria adquirido nenhum aparelho. Ainda, 

afirma que mesmo que fosse devida, eventual multa não resultaria na 

monta cobrada pela ré, mas em valor inferior, de acordo com as 

informações fornecidas no contrato para o cálculo da cobrança da 

referida multa. Por fim, relata que foi inscrita nos órgãos de proteção ao 

crédito em razão dos débitos impugnados acima. Com base nessas 

alegações, a empresa autora ingressou com a presente demanda 

pleiteando (i) a concessão de medida liminar para que a ré exclua o seu 

nome do rol de inadimplentes (ii) declaração de inexistência dos débitos 

referentes à multa de fidelização e à cobrança do valor antecipado dos 

aparelhos adquiridos (iii) indenização por danos de ordem moral, no valor 

de R$ 25.000,00. A reclamada em sua defesa afirma que conforme Termo 

de Solicitação de Serviços de telefonia demonstra a aquisição de: 3 iPhone 

5S, no valor individual de R$ 2.793,00, e 2 LG E410, no valor individual de 

R$ 297,00, os quais, ao total, contabilizam R$ 9.198,00 e que referidos 

aparelhos foram adquiridos por meio de um parcelamento em 24 

prestações oferecido pela ré, como bem indica o contrato celebrado, 

sendo que, eventual rescisão antecipada implica na antecipação dos 

valores residuais dos aparelhos, referente às parcelas vincendas. Aduz 

que não haveria outra forma de se proceder, dado que, findada a relação 

jurídica entre as partes, a ré deve possuir garantias de que haverá o 

pagamento do valor restante dos celulares. Discorre acerca da VALIDADE 

DA CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO, afirmando que no caso, os serviços 

habilitados foram cancelados imotivadamente pela autora poucos meses 

após a subscrição do contrato, mais especificamente nos dias 23/02/2016 

e 03/03/2016, momento em que já havia se perfectibilizado a renovação do 

contrato e das suas condições promocionais por mais 12 meses, 

ensejando, assim, a rescisão antecipada e a incidência da multa pela 

quebra da fidelização. Requerendo, por fim, a improcedência da ação. 

Após detida analise dos fatos narrados e das provas produzidas reputo 

não assistir razão à parte autora. Primeiramente, insta referir que o caso 

sub judice é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista a 

relação de consumo mantida entre a ré – prestadora de serviços – e o 

autor – consumidor dos serviços prestados. Consoante restou 

comprovado, a demandante celebrou contratação de serviço de mais um 

acesso telefônico móvel junto à requerida, com aquisição dos aparelhos 

de forma parcelada no decorrer do contrato, rescindiu a avença de forma 

antecipada, cancelando os serviços de telefonia contratado. Através do 

termo de adesão de serviço acostado pelas partes e firmado pelo autor 

em 20.08.2014, consta notadamente a previsão de permanência no plano 

pelo prazo de 12 + 12 meses, sob pena de “cobrança proporcional ao 

período vincendo ao termino do contrato, A cobrança de multa será 

efetuada de acordo com a soma do valor total dos benefícios concedidos” 

- claúsula 3ª do contrato firmado entre as partes. Assim, é inconteste a 

exigência de fidelização. Conquanto tenha replicado o autor que o valor 

está em desconformidade com referida cláusula, tem-se que avaliar que o 

valor total inclui o pagamento da multa de fidelização e o valor restante dos 

aparelhos celulares. Nessas condições, não se percebe ilegalidade no 

valor cobrado pela requerida uma vez que existente previsão contratual, 

notadamente em razão do fato de haver recebido o demandante desconto 

na compra do aparelho celular em contrapartida à adesão ao plano, 

conforme se nota daquele termo. Sendo assim, não se vislumbra motivo 

para desconstituir a multa cobrada pela ré, tampouco declarar a 

inexistência de débito com a mesma, não havendo falar em danos morais. 

Nesse sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE ACESSO À 

SEGUNDA LINHA TELEFÔNICA. AQUISIÇÃO DE APARELHO. CLÁUSULA 

DE FIDELIDADE. RESOLUÇÃO ANTECIPADA PELO USUÁRIO. LEGALIDADE 

DA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. Inverossímil e desprovida de 

prova a simples alegação de que faltou informação ao consumidor, 

deixando de se constituir em escusa válida a elidir a multa prevista em 

cláusula de fidelidade incidente no caso de resolução imotivada durante 

período mínimo de permanência da contratação. Improcedente a pretensão 

da cobrança indevida, de igual modo improcedente o dano moral. 

Considerada legal a cobrança, que teve apenas reduzido o seu valor, a 

fim de se adequar ao previsto no contrato, inexiste o dano moral. (Agravo 

de Instrumento Nº 70068469394, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 30/03/2016) 

CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. PLANOS PROMOCIONAIS. RESCISÃO 

CONTRATUAL ANTES DO PERÍODO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA. 

CLÁUSULA DE FIDELIDADE PREVISTA DE FORMA CLARA E PRECISA NO 

CONTRATO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INCIDÊNCIA DEVIDA. DANOS 

MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇÃ DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Havendo cláusula clara de fidelidade no 

contrato firmado e tendo a autora se beneficiado do plano promocional 

adquirido, mediante o recebimento de aparelho de telefone celular, é 

absolutamente legítima a cobrança de multa pela rescisão antecipada do 

contrato. A fidelidade consistia na permanência no plano avençado, de 

sorte que a simples pretensão de migração para plano pré-pago autoriza a 

incidência da multa, independente da troca de operadora. Na ausência de 

ilicitude na conduta da ré, não há falar em lesão extrapatrimonial passível 

de reparação. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003838786, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos 

Eduardo Richinitti, Julgado em 21/05/2013). 3. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na 

inicial, e, por consequência de causa e efeito, julga-se extinto o feito com 

julgamento de mérito. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 29 de dezembro 

2017. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010520-70.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. PEREIRA MARQUES E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO OAB - MT0012315A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFECCOES MAX DENIM EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT0008907A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8010520-70.2016.8.11.0055 Autor(a): A.R. Pereira Marques e Cia 

Ltda. – ME Ré: Confecções Max Denim Eireili PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 
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posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). A priori, afasto a preliminar de ilegitimidade 

ativa suscitada pela ré, com base nos princípios da informalidade e 

simplicidade que regem o microssistema dos Juizados Especiais (art. 2º da 

Lei 9.099/95). Explico: É incontroverso que a parte autora cometeu 

equívoco em qualificar a administradora da empresa no polo ativo nos 

presentes autos, uma vez que o protesto foi realizado em nome da pessoa 

jurídica e não desta. Entrementes, após emenda a petição inicial, a referida 

qualificação foi retificada e foram apresentados documentos 

comprobatórios da regularidade cadastral da pessoa jurídica. Assim, o 

polo ativo foi devidamente regularizado e tal fato não causou qualquer 

prejuízo a defesa da empresa ré, motivo pelo qual entendo sanado o vício 

em questão. Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, e superada a 

preliminar suscitada, não havendo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Pois bem. Toda a celeuma jurídica no presente caso se resume ao 

protesto por indicação realizado em face da autora. Esta ilustra que 

recebeu mercadorias remetidas pela empresa ré, porém afirma não ter 

realizado nenhum ajuste comercial com esta. Neste contexto, afirma ter 

devolvido o material e solicitado o cancelamento do pedido e boletos, 

razão pela qual o citado protesto teria se dado de modo indevido por falta 

de negócio subjacente. A ré, ao seu turno, aduz ter realizado negócios 

jurídicos com a autora, inclusive com remessa de mercadoria. Porém, 

consigna que a autora não adimpliu todas as duplicatas remetidas, assim, 

o protesto seria devido e inexistiria dever de reparar in casu. Por fim, 

realiza pedido contraposto consubstanciado na condenação da autora ao 

pagamento das duplicatas inadimplidas. Após detida análise dos autos 

entendo assistir razão à autora. A autora comprova suficientemente que 

devolveu as mercadorias que estavam sendo enviadas para seu 

endereço (cf. nota fiscal de devolução de produto em ID n. 6353779). 

Neste caso, havendo negativa de contratação, caberia a ré demonstrar 

fato modificativo do direito da parte autora, na forma do art. 373, II do CPC, 

situação inocorrente no presente caso. Bastaria que a ré demonstrasse a 

realização do pedido – geralmente feito por representantes comerciais – 

para comprovar a causa subjacente do negócio jurídico e indicar a higidez 

do apontamento do título, não o fazendo é preciso reconhecer como 

indevido o protesto realizado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE NULIDADE DE DUPLICATASMERCANTIS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – PROTESTO POR INDICAÇÃO DE DUPLICATAS 

SACADAS SEM OPERAÇÃO COMERCIAL SUBJACENTE – DÍVIDA 

SUPOSTAMENTE ORIUNDA DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE 

COMBUSTÍVEL - INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA SOBRE A 

ORIGEM DOS DÉBITOS – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Incumbe a aquele que alega 

ser credor demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos 

apontados como devido para conferir validade e eficácia do protesto dos 

títulos. 2. Os elementos da responsabilidade civil estão presentes quando 

há protesto por débito inexistente. (Ap 124658/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Julgado em 03/10/2017, 

Publicado no DJE 09/10/2017) Neste caso, necessária é a reparação dos 

danos decorrentes deste fato, pois atingiu direito de personalidade, 

especificamente a honra objetiva da pessoa jurídica[5]. A mácula ao nome 

repercute socialmente, influencia no que os outros pensam do inscrito 

indevidamente, interferindo na imagem da pessoa atingida. A prova do 

dano é dispensada, pois presumida: é dizer, a simples conduta do 

fornecedor, no caso em tela, leva ao dever de indenizar. Neste sentido é o 

posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] 2-Não se desincumbindo a apelante do ônus probatório acerca 

da licitude da inclusão do nome da apelada nos cadastros de proteção ao 

crédito, a indenização por danos morais é medida que se impõe. A pessoa 

jurídica pode sofrer danos morais. O protesto é causa de diminuição do 

conceito da pessoa jurídica e, neste contexto, seu direito material foi 

violado pelo ato ilícito, sujeito, desta forma, a tarifação necessária.[...]. (Ap 

180029/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 30/03/2016) (grifo 

nosso); E, considerando-se as circunstâncias do caso (a saber: protesto 

indevido) onde se verificou lesão apenas à honra objetiva do autor, a 

condição econômica das partes, os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, o caráter pedagógico da condenação, entende-se que o 

valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais a ser pago pela 

reclamada é justo. Por fim, uma demonstrada a inexistência da relação 

jurídica, medida que se impõe a improcedência do pedido contraposto 

realizado pela empresa ré. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO 

POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (data do 

conhecimento da restrição) (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, 

pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se vislumbrar 

no caso concreto responsabilidade extracontratual. De igual modo, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO 

POR JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Por fim, opino por 

manter a antecipação parcial dos efeitos da tutela anteriormente deferida, 

tornando definitiva a obrigação de fazer. Extingue-se o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 29 de dezembro de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 29 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] [...] 2. "Toda a 

edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica 

experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, 

consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua 

imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a 

violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de 

informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica" 

(AgRg no AREsp 389.410/SP, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE 

SALOMÃO, DJe de 2/2/2015). Incidência da Súmula 227/STJ.[...] (AgRg no 

Ag 1397460/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

10/11/2015, DJe 26/11/2015).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001220-72.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLECI GRZEBIELUCKAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS OAB - MT0016885A 

(ADVOGADO)

HANS DE PAULA MARTINS OAB - MT23338/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Certifico que, apesar de Citada, a Parte Reclamada não se manifestou. 

Intimo a parte Reclamante para, querendo, se manifestar requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001044-93.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOENY DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001044-93.2017.8.11.0055 Autor: Joeny de Campos Ré: Sky 

Brasil Serviços Ltda. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e inexistindo preliminares a tratar, não havendo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. A priori, no caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Malgrado irresignação da parte adversa, por 

existir relação de consumo entre as partes (artigos 2º, c/c artigos 3º), 

necessário é inverter-se o ônus da prova, com fundamento no 6º, VIII, do 

Código de Processo Civil, pois presentes os requisitos da verossimilhança 

e hipossuficiência técnica em relação a ré. Narra a parte autora que, 

inadvertidamente, a ré efetuou diversos descontos não autorizados em 

sua conta corrente que totalizam o montante de R$ 1.805,11 (mil 

oitocentos e cinco reais e onze centavos), conforme extratos bancários 

anexos a petição inicial. Salienta que contrata os serviços da empresa ré, 

porém os pagamentos pelo mesmo são realizados via cartão de crédito, 

portanto o desconto em duplicidade seria indevido. Ainda, aduz que tal 

situação lhe causou enorme embaraço e preocupação e que por tal falha 

na prestação do serviço por parte da ré – que atuou com negligência – 

sofreu danos de ordem moral. Pleiteia, por fim, a repetição em dobro dos 

valores indevidamente descontados. A ré, ao seu turno, não controverte 

os fatos narrados na petição, apenas informa que não possui 

responsabilidade pelos descontos na conta corrente do autor, sendo tal 

fato da alçada da instituição financeira correlata. Assim, diante da 

afirmação do autor de que a cobrança em duplicidade é ilegítima, caberia à 

ré demonstrar a regularidade dos descontos, nos termos do art. 373, II do 

CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Analisando o acima 

narrado e a prova produzida nos autos, resta incontroversa a duplicidade 

de pagamentos e controversa a responsabilidade por esses e as 

consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir parcial razão ao 

autor. É inequívoco que foi realizado desconto em duplicidade pelo 

pagamento dos serviços contratados pelo autor (tanto em sua fatura de 

cartão de crédito, quanto débito automático em sua conta corrente). De 

igual modo, não há nos autos qualquer indício de que tenha havido 

assentimento expresso para a ocorrência dos descontos automáticos em 

conta corrente. Deste modo, considerando que a empresa ré realizou 

cobrança em duplicidade do autor e não resolveu o problema 

administrativamente, como demonstram os inúmeros e-mails anexos a 

petição inicial, é preciso reconhecer sua responsabilidade pela falha na 

prestação do serviço, na forma do art. 14 do CDC. Assim, considerando 

que houve desconto não autorizado na conta corrente do autor, 

necessária é a devolução dobrada desses valores. Para tanto, entendo, 

com fulcro na posição do Superior Tribunal de Justiça, que os requisitos 

para aplicação do instituto estão preenchidos in casu: o engano na 

cobrança indevida não foi justificado (requisito subjetivo), bem como 

houve cobrança indevida e pagamento pelo consumidor (requisitos 

objetivos)[5]. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de descontos automáticos reiterados e 

não autorizados, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal Única do Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO - DESCONTO INDEVIDO DE VALORES DA 

CONTA CORRENTE DO AUTOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. (RI 618/2012, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 14/06/2012, Publicado no DJE 

10/07/2012) Logo, comprovado que houve desconto indevido de valores 

em conta corrente do autor, bem como o dano moral puro decorrente 

dessa conduta ilícita, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputo assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição econômica e profissional do lesado, a intensidade de 

seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial para: a) Condenar a ré a restituir, de forma dobrada, o 

valor de R$ 1.805,11 (mil oitocentos e cinco reais e onze centavos), sobre 

o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto, 

mais juros de mora simples, de 1% ao mês, a partir da citação. b) 

Condenar a ré ao pagamento ao autor do valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de danos morais, pela falha na prestação do serviço, com 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

– data do primeiro desconto indevido (Súmula 54 – STJ), e correção 

monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ). Sem 

custas ou honorários nesta fase, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95. Por 

consequência, julgo extinto o feito com julgamento de mérito. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 29 de dezembro 

de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 29 de dezembro de 2017. 
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ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

[5] Exempli gratia: [...] 6- A devolução do indébito em dobro pressupõe o 

preenchimento de requisitos objetivos, consubstanciados na cobrança 

indevida e no pagamento pelo consumidor, e subjetivo, concernente ao 

engano injustificável do fornecedor ou prestador do serviço. [...] (Ap 

117287/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016) (grifo 

nosso).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012324-73.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA WALDOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMIEW CARVALHO SOUZA OAB - MT0019239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

8012324-73.2016.8.11.0055 Reclamante: PRISCILA WALDOW Requerida: 

UNIMED SEGURADORA S.A PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO 

Dispensado com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento 

antecipado do feito. Ademais, presentes os pressupostos de constituição 

e de validade do processo, bem como as condições da ação, e não 

havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR 

INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – SERIT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS 

ajuizada por PRISCILA WALDOW em face de UNIMED SEGURADORA S.A, 

ambas qualificadas nos autos. Narra a reclamante que no dia 20 de agosto 

de 2015 contratou junto a Requerida um contrato de seguro “Seguro 

Unimed Vida em Grupo, Acidentes Pessoais e SERIT – Renda por 

Incapacidade Temporária”, entre outros direitos, garantia a contratante que 

se por ventura ficasse impossibilitada temporariamente de trabalhar por 

motivos de saúde, o seguro cobriria os dias que a Autora estivesse 

afastada, na proporção contratada, ou seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) 

mensais. Aduz que em março de 2016 foi informada que teria de realizar 

procedimento cirúrgico (CIRURGIA ORTOGNÁTICA), sendo que após 

autorização do procedimento pela promovida realizou a cirurgia em 

08.04.2016. Aduz que, após a realização do procedimento cirúrgico 

solicitou administrativamente a concessão do benefícios de afastamento, 

sendo este negado em 15.04.2016 e que diante da negativa, solicitou 

revisão do procedimento administrativo, sendo que em 06.05.2016 

recebeu a confirmação da negativa, ambas sob a justificativa de trata-se 

de risco excluído (tratamento odontológico). Alega que a autora ficou 

afastada de suas atividades profissionais por 75 (setenta e cinco) dias. 

Diante o exposto ajuizou a presente demanda visando a condenação da 

requerida ao pagamento da indenização pactuada nos termos do contrato 

de seguro, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), bem 

como indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil 

reais). A parte reclamada em sua defesa aduz que não houve 

descumprimento contratual por parte da empresa reclamada visto que o 

tratamento realizado pela autora não possui cobertura securitária no 

seguro contratado, motivo pelo qual foi emitido a primeira negativa em 

15.04.2016 e, após pedido de reanálise dos mesmos documentos, a 

negativa foi ratificada em 06.05.2016. Requerendo a improcedência da 

ação. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Resta incontroverso 

nos autos que a promovente contratou um Seguro Coletivo de Renda por 

Incapacidade Temporária – SERIT MODULAR, através da Estipulante 

Unimed Clube de Seguros, com proposta individual nº 2620754, com início 

de vigência em 21.08.2015 junto à promovida. A alegação da promovida de 

que a indenização securitária é indevida, uma vez que o tratamento 

realizado pela autora trata-se de risco excluído da apólice (Risco Excluído 

– Cláusula 4, “t”, das Condições Gerais) não deve prosperar, pois a 

CIRURGIA BUCOMAXILO-FACIAL a que foi submetida a promovente já foi 

reconhecida pela ANS como de cobertura obrigatória pelos planos de 

saúde, tanto é que a cirurgia em questão fora devidamente coberta pelo 

plano de saúde. Assim, a negativa de pagamento do seguro se mostra sim 

abusiva e deve ser afastada. Sobre o tema, vem manifestando nossos 

Tribunais: APELAÇAO CÍVEL - AÇAO DE INDENIZAÇAO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE SEGURO DE INCAPACIDADE 

TEMPORÁRIA - SERIT - ALEGAÇAO DE INEXISTÊNCIA DE COBERTURA 

PARA CASOS QUE NAO SEJA DE DOENÇA OU ACIDENTE. RESTRIÇAO 

QUE SUBTRAI A FINALIDADE PRIMORDIAL DA AVENÇA. AUTORA COM 

QUADRO CIRÚRGICO QUE A DEIXOU IMPOSSIBILITADA DE EXERCER 

ATIVIDADES PROFISSIONAIS PELO PERÍODO DE 57 DIAS. DIREITO AO 

RECEBIMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, NOS TERMOS DA 

LEGISLAÇAO CONSUMERISTA - APELO IMPROVIDO - DECISAO UNÂNIME. 

(TJ-SE - AC: 2011206449 SE, Relator: DES. RICARDO MÚCIO SANTANA 

DE ABREU LIMA, Data de Julgamento: 14/06/2011, 2ª.CÂMARA CÍVEL, ) 

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO. RENDA POR INCAPACIDADE 

TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE. PROVA DO AFASTAMENTO. NEXO 

CAUSAL. PERIODO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. 1. Os contratos de 

seguro estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos 

do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. 

Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a 

interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao 

consumidor. 2. Demonstrado nos autos que o autor sofreu lesão de 

menisco e que, em razão desta lesão, esteve afastado 45 dias de sua 

atividade laboral, deve ser deferida a renda por incapacidade temporária, 

conforme seguro contratado. 3. Juros de mora na espécie que incidem 

desde a citação, por se tratar de relação contratual. Correção monetária 

mantida na forma fixada na sentença, consoante previsão contratual. 4. 

Decaimento recíproco. Mantida a distribuição proporcional dos ônus 

sucumbenciais. 5. Verba honorária na forma como fixada, pois 

observados os ditames dos §§ 2° e 8° do art. 875 do CPC. 6. Verba 

honorária recursal em favor da requerida, nos termos do art. 85, § 11, do 

CPC. APELO DO AUTOR DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA 

RÉ. (Apelação Cível Nº 70073776296, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 30/08/2017) Ainda, 

certo é que, em geral, o contrato celebrado entre as empresas operadoras 

de plano/seguro saúde e os beneficiários é de adesão, cujas cláusulas 

predeterminadas impedem aos contratantes discutir seus termos, 

conteúdo e obrigações. Registre-se, de logo, que as normas previstas no 

Código de Defesa do Consumidor, sobretudo em seu artigo 4º, que 

assegura a boa-fé objetiva, bem como o artigo 51, que impõe às partes o 

dever de cuidado, de modo a garantir que o contrato atinja o fim desejado 

deve ser observado. Nas relações de consumo, os contratos devem 

receber interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 

47 do CDC. Em relação aos danos morais, a inteligência do artigo 6º da Lei 

nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 
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reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). A jurisprudência é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). Assim, no que concerne 

a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, com 

caráter punitivo-pedagógico. ANTE O EXPOSTO, com fundamento em tudo 

o que consta dos autos, com fulcro no artigo 487, I do CPC, OPINO POR 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS contidos na inicial, 

para: a) CONDENAR o reclamado UNIMED SEGURADORA S.A ao 

pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de DANOS 

MORAIS à promovente PRISCILA WALDOW, sob o qual incidirá correção 

monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), mais juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; a) 

CONDENAR a promovida UNIMED SEGURADORA S.A ao pagamento do 

seguro de Renda por Incapacidade Temporária – SERIT, referente ao 

período de 75 (setenta e cinco) dias em que a reclamante ficou afastada 

de suas atividades habituais, cujo valor perfaz a quantia de R$ 7.500,00 

(sete mil e quinhentos reais), sob o qual incidirá correção monetária pelo 

INPC a partir desta data mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 29 de dezembro de 2017. KARLA PALOMA BUSATO Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de 

janeiro de 2018.. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-47.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

C. E C. FERRAMENTAS PNEUMATICAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEITON ARAUJO DE CARVALHO OAB - MT0012842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M PAULO BARBOSA BORRACHARIA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Autos n. 1000672-47.2017.8.11.0055 Autora: C. E. C. Ferramentas 

Pneumáticas Ltda. – ME. Réu: M. Paulo Barbosa Borracharia – ME. 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de incompetência 

territorial suscitada pela empresa ré, uma vez que a competência no 

presente caso segue o disposto no art. 4º, inc. II da Lei 9.099/95, sendo 

competente o foro do local onde a obrigação deve ou deveria ser 

satisfeita. Assim, presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, superada a 

preliminar suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Pois bem. De mais a mais, afirma a parte autora que é credora das 

rés do montante de R$ 11.530,00 (onze mil quinhentos e trinta reais)[5], 

decorrente de oito cheques emitidos pela ré que foram posteriormente 

devolvidos por inexistência de fundos. Por tal razão, requer a parte autora 

que seja julgado procedente o pedido da presente ação para condenar a 

ré ao pagamento desta quantia atualizada. Com efeito, a relação causal do 

negócio jurídico firmado entre as partes foi devidamente demonstrada, 

tendo a empresa ré aquiescido com a informação de débito, somado aos 

documentos constantes dos autos, implicam na procedência parcial do 

pedido, pelo que é a autora credora da quantia citada, impondo-se o 

pagamento por parte das rés, sob pena de enriquecimento sem causa, o 

que é vedado pelo ordenamento jurídico. O STJ tem entendimento pacífico 

(firmado em sede de recursos repetitivos[6]) de que nas ações de 

cobrança de cheques (qualquer delas) a correção monetária incide a 

partir da emissão estampada na cártula e os juros de mora a partir da 

primeira apresentação do referido título de crédito. Entrementes, após 

análise das planilhas de débito apresentadas pela autora, é necessário 

reconhecer que houve cobrança indevida de juros compostos e 

honorários advocatícios, motivo pelo qual o cálculo deve ser refeito com 

base nos parâmetros abaixo definidos. O montante devido pelo réu, sem 

atualização monetária e acréscimo de juros, perfazia o montante de R$ 

11.530,00 (onze mil quinhentos e trinta reais). Estes valores deverão ser 

acrescidos de juros de mora simples, a base de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da primeira apresentação à instituição financeira e correção 

monetária pelo INPC a partir da data de emissão do título, considerando 

singularmente cada cheque. Por fim, considerando o disposto no art. 55 da 

Lei 9.099/95, não é cabível a fixação de honorários advocatícios em 

primeiro grau no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, é necessária a 

exclusão destes das planilhas de cálculo apresentadas pela exequente. 3. 

DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para condenar a ré ao 

pagamento de R$ 11.530,00 (onze mil quinhentos e trinta reais)[7], 

acrescidos de juros de mora simples, a base de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da primeira apresentação à instituição financeira e correção 

monetária pelo INPC a partir da data de emissão do título, considerando 

singularmente cada cheque. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 29 de dezembro de 2017. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 
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tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 29 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] Considerando a 

informação de pagamento parcial do primeiro cheque apresentado e 

devolvido. [6] RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO 

DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE 

MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE 

AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS 

MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 

52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do 

art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em 

qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a 

correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na 

cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição 

financeira sacada ou câmara de compensação". 2. No caso concreto, 

recurso especial não provido. (REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016) 

[7] Valores não atualizados, de acordo com o valor grafado nos títulos de 

crédito (ID n. 9169930, 9169967 e 9170003), devendo ser observado o 

pagamento parcial referente ao primeiro ao cheque de n. 000213.
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ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000928-87.2017.8.11.0055 Autor(a): HEIDER CARDOSO DE OLIVEIRA Ré: 

TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, e não havendo preliminares, 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Pois bem. Relata a parte 

autora que possuía um contrato com a empresa requerida, porém 

requereu o cancelamento do contrato em 01/05/2016. Afirma que mesmo 

após o cancelamento foi negativamente surpreendido ao receber 

notificação de cobrança da Requerida, referente a parcela que 

supostamente teria vencido no dia 10/05/2017, referente ao mês 04/2017, 

no valor de R$ 49,99. Deste modo, ajuizou a presente ação requerendo 

seja julgada procedente a presente ação pra que seja declarada a 

inexistência de débito referente à fatura do dia 10/05/2017, no valor de R$ 

49,99 (Quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), já 

encaminhadas ao Requerente, assim como, das que por ventura vierem a 

ser feitas posteriormente ao ajuizamento da presente ação, e também, ao 

pagamento de indenização por danos morais ao Requerente, no importe de 

R$ 10.000,00 (Dez mil reais). A reclamada em sua defesa afirma que não 

houve a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção como 

apontado pelo autor, sendo que o que houve foi a 

comunicação/notificação de débitos em abertos, que a empresa entendia 

como uma tentativa de negociação de divida . Aduz que não há que se 

falar em ilicitude praticada pela ré, discorreu acerca da inexistência de 

danos morais, requerendo a improcedência da ação. Após detida analise 

dos fatos narrados e das provas produzidas reputo assistir parcial razão 

à autora. Entendo que restou demonstrado de forma efetiva pela parte 

autora que esta procedeu com o cancelamento do contrato referente a 

linha nº (65) 99940-3555 e que a fatura referente ao mês 04/2017, no 

valor de R$ 49,99, lançada após este cancelamento é, razão pela qual 

entendo pelo reconhecimento da declaração de inexigibilidade de referido 

título. Entretanto, embora seja indevida a cobrança realizada pela ré in 

casu, não vislumbro vulneração de direito de personalidade da parte 

autora. Não há qualquer demonstração de que houve utilização de 

palavras de baixo calão nas cobranças, grosserias e má educação no 

atendimento, e não ocorreu a inclusão de seu nome no cadastro de 

inadimplentes. Assim, inexistindo conduta desrespeitosa da empresa ré 

não há falar em cobrança vexatória, desrespeitosa ou ameaçadora. 

Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso: Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA 

INDEVIDA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. A parte autora trouxe 

aos autos o comprovante de pagamento da fatura com vencimento em 

7/9/2014, não reconhecido pelo requerido. Atendeu, assim, seu ônus 

probatório, consoante a regra do art. 373, I, do CPC, no que diz respeito à 

quitação da referida fatura. Contudo, a mera cobrança indevida não gera 

direito à repetição do indébito, em dobro. Para isso, é necessário o efetivo 

desembolso a maior, que não se verificou no caso. Repetição de indébito 

afastada. Danos morais não configurados. A mera cobrança indevida não 

reflete, por si só, ofensa aos direitos de personalidade. Ausente 

circunstância excepcional, não se acolhe a pretensão. Diante disso, 

comporta reforma a sentença, a fim de serem julgados improcedentes os 

pedidos iniciais. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006435267, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia 

Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 23/11/2016) (grifo nosso). RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - RECLAMATÓRIA CÍVEL - TELEFONIA - HABILITAÇÃO 

DE LINHA TELEFONICA FRAUDULENTA - COBRANÇA INDEVIDA DE 

VALORES - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO - 

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A mera 

cobrança indevida de valores do consumidor não é suficiente para ensejar 

indenização por dano moral. Transtornos e contratempos que o homem 

sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são 

suscetíveis de reparação civil. (RI 1904/2012, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 12/11/2013, 

Publicado no DJE 29/11/2013). (grifo nosso). De igual modo, mutatis 

mutandis, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS EM FATURA DE 

SERVIÇO DE TELEFONIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 205 DO 

CC. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES. MERO ABORRECIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 

532/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. À pretensão de repetição do indébito 

por cobrança indevida de valores de serviços de telefonia não 

contratados aplica-se o prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, § 

3º, V, do CC/2002. 2. A indevida cobrança de serviço de telefonia sem a 

inscrição do nome da parte nos cadastros de inadimplentes não enseja 

condenação por danos morais. 3. A parte, em agravo regimental, não 

pode, em face da preclusão consumativa, inovar na argumentação, 

trazendo questões não aduzidas sequer no recurso especial. 4. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg no AREsp 673.562/RS, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 

23/05/2016) (grifo nosso). RESPONSABILIDADE CIVIL E DIREITO DO 

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE 

SERVIÇO DE TELEFONIA. ENVIO DE COBRANÇAS PARA O ENDEREÇO DE 

HOMÔNIMA, EM VIRTUDE DE A VERDADEIRA CLIENTE TER FORNECIDO 

COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA INVERÍDICA. DANOS MORAIS. 
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INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. 

REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. É tranquila a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que mero aborrecimento, mágoa 

ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por 

serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização 

do abalo, visto que tal depende da constatação, por meio de exame 

objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se 

diz ofendido. 2. A responsabilidade objetiva da Concessionária prestadora 

do serviço de telefonia, por si só, não traz a obrigação de indenizar, 

sendo necessário, além da ilicitude da conduta, que desta exsurja, como 

efeito, o dano. 3. No caso, o Tribunal local apurou que as cobranças das 

faturas não afetaram a imagem da autora, sendo realizadas por meio de 

correspondências discretas e lacradas, assim também a não ocorrência 

de nenhum constrangimento, tampouco inscrição do nome em cadastro 

restritivo de crédito, tendo o envio das cobranças cessado antes do 

ajuizamento da ação, concluindo que houve mero aborrecimento, o que 

não caracteriza dano moral. [...] (REsp 944.308/PR, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 

19/03/2012) (grifo nosso). Saliento que, de acordo com os fatos narrados 

na exordial, não há qualquer narrativa de vulneração a direito da 

personalidade da parte autora, tampouco de que tenha havido afronta a 

sua dignidade. Não há prova nos autos, mesmo que indiciária, de que 

tenha havido qualquer situação que ultrapasse o limite dos incômodos 

normais da vida em sociedade. Explico, não há menção a tratamento 

desonroso por parte da empresa ré, não houve lesão a honra objetiva da 

autora, do mesmo modo é inexistente afronta a honra subjetiva. É dizer, 

não se encontra demonstrada qualquer situação que possa ter subjugado 

algum dos direitos da personalidade da autora, como dito. Assim, por mais 

que o fato narrado na inicial tenha causado incomodo tal situação não 

ultrapassou o que a doutrina e jurisprudência convencionaram chamar de 

“mero aborrecimento”, situação inapta a gerar dever de reparar. Neste 

sentido colhe-se julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, in verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE - TESE DE CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - 

IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. Meros 

dissabores e aborrecimentos corriqueiros decorrentes de uma relação 

contratual conturbada não ensejam necessariamente o dever de indenizar. 

No caso dos autos, a situação não ultrapassa meros incômodos inerentes 

à vida cotidiana sendo incabível o dever reparatório no que tange a esfera 

pessoal. (Ap 16704/2009, DR. CIRIO MIOTTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 24/06/2009, Publicado no DJE 03/07/2009) (grifo inexistente no 

original). De igual modo é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

in verbis: [...] "Não cabe indenização por dano moral quando os fatos 

narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo 

ou abalo à honra e à dignidade do autor" (REsp 1.329.189/RN, Rel.Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 

21/11/2012). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 

844.643/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

26/04/2016, DJe 05/05/2016) Neste contexto, reputo inexistirem dano 

moral a ser compensado no presente caso, razão pela qual necessária é 

a improcedência da demanda, nesse ponto. 3. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial para Declarar definitivamente cancelado o contrato 

referente a linha nº (65) 99940-3555 e, por consequência, os débitos 

decorrentes deste contrato inexigíveis e inexistentes. Julgar Improcedente 

o pedido de danos morais. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. 

Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 

de dezembro 2017. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante o Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Autos n. 

8010126-29.2017.8.11.0055 Autor: DOUGLAS LIRIA FERNANDES Ré: SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Pois bem. A parte autora narra que foi negativada em órgão de restrição 

de crédito por ordem da ré, por uma dívida no valor de R$ 313,77, 

conforme prova certidão anexa à inicial. Contudo, salienta que tal débito 

inexiste, pois referente à assinatura 46156148 que foi cancelada e 

reconhecida sua inexigibilidade nos autos do processo nº 

8010869-73.2016.811.0055, que tramitou perante o Juizado Especial da 

Comarca de Tangará da Serra – MT. Assim, requer seja julgada a presente 

ação para declarar a inexigibilidade do debito lançado em nome do 

Reclamante no rol dos maus pagadores, condenando a Reclamada ao 

pagamento equivalente a 10 (dez) salários mínimos em favor do 

Reclamante, a título de indenização por danos morais. A promovida em sua 

defesa afirma que alega que o autor ajuizou a presente demanda 

informando que em nenhum momento contratou os serviços da empresa 

reclamada, não concordando com a dívida cadastrada em seu nome. 

Afirma, ainda, que deve ser afastada a responsabilidade da reclamada 

pelo objeto da demanda em questão, pois tal relação jurídica de consumo, 

que resultou na inserção indevida do nome do autor no rol de maus 

pagadores, teria decorrido de práticas estelionatárias de terceiros, o que, 

de acordo com a reclamada, excluiria a responsabilidade do fornecedor de 

serviços. Requerendo assim, a improcedência da ação. Ainda, requer em 

razão da incorporação societária que seja determinada a adequação do 

polo passivo para que conste no lugar da SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, 

a empresa SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, o que desde já 

entendo pelo deferimento. Diante da afirmação autoral de que a inscrição 

foi indevida, caberia à ré demonstrar a regularidade da dívida constituída e 

mantida em nome da parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Entrementes, entendo que 

a promovida não se desincumbiu de forma satisfatória a este ônus. Neste 

sentido, mutatus mutandis, é o posicionamento da Turma Recursal Única 

do Estado do Mato Grosso: [...] Se o consumidor alega que solicitou o 

cancelamento do serviço de telefonia, compete à empresa prestadora do 
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serviço comprovar, por meio de fatura, a existência de eventuais dívidas 

pendentes, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu. Incidência do art. 

6º, VIII, do CDC. [...]. (RI 562/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 08/08/2013, Publicado 

no DJE 19/08/2013) (grifo nosso). Analisando o acima narrado, somada 

aos documentos constantes dos autos, necessária é a parcial 

procedência do pedido, reconhecendo-se a inclusão no cadastro de 

inadimplentes como indevida, sendo correlato o dever de indenizar no 

presente caso – uma vez que o dano moral in casu é in re ipsa. 

Sublinha-se que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida por cobranças 

posteriores a solicitação de cancelamento pelo consumidor, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano[5]. Neste sentido é o 

entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL 

E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 

7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. Corte pacificou o entendimento 

de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastro negativo de crédito configura, por si só, dano in re ipsa, o que 

implica responsabilização por danos morais. 2. No caso, o eg. Tribunal de 

origem concluiu que o nome do autor foi mantido indevidamente no 

cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão demandaria o reexame 

do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo 

regimental improvido. (AgRg no AREsp 838.709/SP, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016) 

(grifos inexistentes no original). Logo, comprovada que inclusão no 

cadastro de inadimplentes foi indevida, bem como o dano moral puro, não 

há falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do 

fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da ação/omissão 

da ré. Reputo assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição econômica e profissional do lesado, a intensidade de 

seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: a) Declarar de forma 

definitiva inexistente e inexigível o débito discutido nestes autos; b) 

Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a 

título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição indevida 

– (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto 

responsabilidade extracontratual. Ademais, opino por confirmar a tutela 

antecipada anteriormente deferida. Extingue-se o feito com julgamento de 

mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 29 

de dezembro de 2017. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

[5] Nesse sentido, mutatis mutandis, a posição da Turma Recursal do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: “[...] A responsabilidade 

civil da empresa de telefonia é objetiva, pois que a sua condição de 

prestadora de serviços lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade 

do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, 

proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor. Comprovada a falha do 

serviço prestado pela recorrente, a qual deixou de realizar o 

cancelamento do terminal telefônico solicitado pelo consumidor, em face 

da não utilização, passando a realizar novas cobranças e anotação no 

cadastro de proteção ao crédito, mostra-se correta a sentença que a 

condenou ao pagamento de dano moral, o qual, na espécie, não necessita 

da prova, em razão do seu caráter in re ipsa. Considerando o caráter 

compensatório e dissuasório da medida e, em face da análise conjunta da 

condição social e econômica do lesado, bem como da repercussão do 

dano, deve ser mantido o valor da condenação arbitrado a título de danos 

morais, pois se mostra de acordo com os preceitos inseridos nos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (RI 6371/2010, DR. 

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 

30/06/2011, Publicado no DJE 05/07/2011) (grifo nosso)”.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-14.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA PEREIRA FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000228-14.2017.8.11.0055 Autora: Claudineia Pereira Fontes 

Ré: Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995. 2. A parte 

autora não compareceu à sessão de conciliação (cf. ID n. 11093044), 

embora tenha sido devidamente intimada para o ato (cf. termo de audiência 

em ID n. 10442738). O comparecimento pessoal da parte ou do preposto 

da pessoa jurídica em audiência é obrigatório (Enunciado n. 20 do 

FONAJE[1]), sendo a ausência da parte autora fundamento da extinção do 

feito sem julgamento de mérito (cf. art. 51, I da Lei n. 9.099/95). 3. Sendo 

assim, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino por 

JULGAR EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Ademais, opino por condenar a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, 

caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o 

débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação dependerá 

do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo 

se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 

de dezembro de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de dezembro de 2017. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000948-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE PRISCILA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000948-78.2017.8.11.0055 Autora: Leidiane Priscila Silva 

Santos Ré: Editora e Distribuidora Educacional S/A. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e inexistindo preliminares a tratar, nulidades a declarar, inexistindo 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Em síntese, a parte autora narra que prestou 

vestibular junto a entidade ré, sendo devidamente aprovada. Ilustra que 

chegou a pagar pela matrícula, mas posteriormente desistiu da vaga e não 

apresentou os documentos necessários para a perfectibilização da 

matricula. Entretanto, ter descoberto que foi negativada em órgão de 

restrição de crédito por ordem da ré por dívidas no valor total de R$ 

1.972,55 (mil novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco 

centavos), conforme prova certidão anexa à inicial (ID n. 9706900). 

Contudo afirma que inexiste qualquer pendência junto a instituição de 

ensino ré, por não ter apresentado os documentos para a realização do 

contrato de prestação de serviços, que seria pré-requisito para a 

conclusão do procedimento. Por tal razão, afirma que a inclusão no 

cadastro de inadimplentes se mostra indevida e ocasionou-lhe danos de 

ordem moral. A ré, em sua peça contestatória, afirma que não houve 

solicitação de cancelamento da matrícula, e que as aulas foram 

disponibilizadas à autora, assim, não haveria ato ilícito apto a ensejar a 

reparação pretendida. Diante da afirmação da parte autora de que a 

inscrição é indevida, cabe à ré demonstrar a regularidade da dívida 

constituída e mantida em nome da parte autora, nos termos do art. 373, II 

do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Analisando o 

acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do 

ônus probatório in casu, resta controversa a licitude da inscrição e as 

consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir parcial razão à 

parte autora. É inequívoco que a vinculação de aluno a entidade de ensino 

depende de ato formal, em regra escrito, consubstanciado na matrícula, 

com entrega de documentos e assinatura de contrato. Neste ponto, é 

oportuno salientar que a entrega de documentos é requisito indispensável 

para a regularização cadastral da autora, tal qual se extrai do folder 

explicativo emitido pela empresa ré (cf. ID n. 9706805). Bem como, de 

acordo com documentos juntados com a contestação (ID n. 10421148), 

resta demonstrado que a autora possuía matricula “pré-confirmada”, o que 

indica, sem maiores digressões, que o ato não estava completo. Assim, 

por não ter havido juntada de nenhum documento que demonstrasse a 

perfectibilização do contrato de prestação de serviços entre as partes, é 

necessário reconhecer inexistente a relação jurídica que ensejou a 

inscrição da autora no cadastro de inadimplentes. E, diante da 

comprovação de que inexistiam pendências financeiras não há dúvidas de 

que a ré agiu ilicitamente ao inscrever o nome da parte autora no cadastro 

de inadimplentes, desse fato exsurge o dever de compensar in casu. 

Consigna-se que a alegação de desistência do curso pela não conclusão 

do procedimento de ingresso parece verossímil e ocorreu antes mesmo da 

feitura do contrato de prestação de serviços. Assim, na forma do art. 6º 

da Lei 9.099/95, é necessário reconhecer que a inclusão da autora no 

cadastro de inadimplentes se deu de modo devido. Por fim, ressalto que o 

presente caso não versa sobre desistência de curso após realização de 

contrato para prestação de serviços (caso em que seria necessário o 

pedido formal de desistência, frise-se[5]), uma vez que a desistência da 

matrícula se deu antes mesmo da entrega de documentos e assinatura de 

contrato. Neste diapasão, por inexistir débitos que pudessem ensejar a da 

inscrição no cadastro de inadimplentes, entendo que a conduta da ré está 

eivada de ilicitude. Assim, não havendo duvidas de que citada inclusão se 

deu por uma falha operacional, os danos daí advindos são de sua 

exclusiva responsabilidade. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação/manutenção indevida, dúvida não há que existe violação a 

bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação 

da materialização do dano. Neste sentido é o entendimento do E. Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO 

INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. 

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. 

Corte pacificou o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida 

do nome do consumidor em cadastro negativo de crédito configura, por si 

só, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. 2. 

No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que o nome do autor foi mantido 

indevidamente no cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão 

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da 

Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos inexistentes no original). Logo, 

comprovada que a negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, 

não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é 

cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência 

da circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputo 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição econômica e profissional do lesado, a intensidade de 

seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para: · Declarar inexistente 

o contrato que dá lastro a negativação da parte autora, bem como declarar 

inexigíveis as cobranças deste advindas; · Condenar a ré ao pagamento 

do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, sobre o 

qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1304 de 1523



evento danoso – data da inscrição indevida (Súmula 54 do STJ), e 

correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ), por se vislumbrar no caso concreto responsabilidade 

extracontratual. Outrossim, opino por confirmar a tutela antecipada alhures 

deferida. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou 

honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 de dezembro de 2017. 

Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 21 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE TRANCAMENTO DA MATRÍCULA NÃO 

COMPROVADA. NECESSIDADE DE PEDIDO FORMAL. DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. De acordo com disposto no 

art. 373, I do CPC/2015, cabe à parte requerente o ônus da prova dos 

fatos constitutivos de seu direito. Requerente que não comprovou a 

alegação de que trancou formalmente a matrícula na instituição de ensino 

requerida, ônus que lhe competia. Manutenção da sentença que julgou 

parcialmente procedente e declarou inexigíveis os débitos. Recurso não 

provido. [...] (Procedimento do Juizado Especial  Cível 

101570620158110008/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

30/08/2016, Publicado no DJE 30/08/2016).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA APARECIDA RUBINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000513-07.2017.8.11.0055 Reclamante: FABIANA APARECIDA RUBINI 

Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatóriodispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, em conformidade com o art. 355, inciso I do Código 

de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por FABIANA APARECIDA RUBINIem desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que 

alega a parte autora que no dia 08 de março de 2017 teve a energia de 

seu imóvel suspensa UC 6/2019574-9 sem razão, visto que o reaviso de 

vencimento da fatura que se encontrava em aberto tinha como previsão 

de corte a data de 21/03. Aduz que ao entrar em contato com a promovida 

por mais de uma vez teve informações de que não havia corte em sua UC, 

permanecendo por horas sem energia em sua residência de forma 

indevida, requerendo por tal fato uma indenização na monta de R$ 

8.000,00 (oito mil reais). A promovida em sua defesa alega a inocorrência 

de suspensão do fornecimento de energia elétrica – impossibilidade de 

condenação da concessionária ao pagamento de indenização – ausência 

de ato ilícito. Esclarece que no sistema operacional da concessionária, não 

há registro de ordem de suspensão do fornecimento de energia elétrica 

para o imóvel onde está localizada a unidade consumidora em questão, já 

que, até a data do suposto corte, de fato, não havia fatura pendente de 

pagamento por tempo suficiente a ensejar a medida. Requerendo assim a 

improcedência da ação. Eis a síntese da demanda. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor(a) provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Resta demonstrado nos autos que a suspensão da energia elétrica, de 

fato, foi indevida, porque a fatura atrasada, que poderia justificar a 

suspensão do fornecimento de energia tinha ainda como previsão de corte 

o dia 21/03. Diante disso, o comportamento que se espera da empresa 

Reclamada é de não suspensão do fornecimento de energia, o que não 

ocorreu, pois apesar da contestação da empresa promovida a promovente 

provou o corte com foto do lacre na data que alega, em conformidade com 

o jornal do dia e que não foi contestado pela promovida. O que se verifica, 

outrossim, é descumprimento contratual da parte Reclamada, que 

suspendeu o fornecimento de energia sem justificativa plausível, 

exsurgindo sem dúvida alguma a má-prestação do serviço, e o ato ilícito a 

justificar a indenização por danos morais. O dever de indenizar os danos 

está estampado no parágrafo único, do artigo 22, do Código de Defesa do 

Consumidor, abaixo transcrito: Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. 

Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas 

neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a 

reparar os danos causados, na forma prevista neste código. O 

descumprimento contratual narrado nos autos gerou dano de ordem 

extrapatrimonial para a Reclamante, atingindo especificamente sua honra 

subjetiva e objetiva. Ao se ver impotente diante da arbitrariedade da 

Reclamada, por certo não passou mero aborrecimento. Ainda, a 

jurisprudência em casos análogos ao discutido nos autos entendem pela 

condenação em danos morais, conforme abaixo colacionado: Ementa: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO 

DO SERVIÇO DE ENERGIA POR SUPOSTO INADIMPLEMENTO. CORTE 

EFETUADO TRÊS DIAS APÓS O PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SERVIÇO ESSENCIAL. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM CONCRETO. QUANTUM MANTIDO. A 

parte ré pede provimento ao recurso para reformar a sentença que julgou 

procedente a presente ação que a condena ao pagamento de indenização 

por danos morais. O fornecedor de serviços responde pelos danos 

causados ao consumidor independentemente da existência de culpa, nos 

termos do art. 14 do CDC. Inexiste, no caso concreto, hipótese de culpa 

exclusiva do consumidor, visto que o pagamento da fatura com 

vencimento em 06/04/2014, embora com atraso, foi efetuado em 

31/05/2014 (fl. 05), três dias antes do corte realizado pela ré em 

03/06/2014, o qual resta incontroverso (fl. 33). Sabe-se que é incabível a 

interrupção do referido serviço, de caráter essencial, quando inexistir 
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inadimplência, razão pela qual deve ser mantida a liminar deferida à fl. 08. 

No mesmo sentido, com relação aos danos morais, estes restam 

configurados em concreto, haja vista a interrupção do serviço de caráter 

essencial, após o pagamento dos débitos, extrapolar os limites do mero 

aborrecimento, adentrando na esfera da personalidade e ensejando a 

indenização. O quantum indenizatório fixado em R$2.000,00 merece ser 

mantido, visto que quantia adequada às peculiaridades do caso concreto e 

aos parâmetros da presente Turma... Recursal Cível no julgamento de 

casos análogos. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005233606, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 

30/06/2015). A prova do dano é dispensada, pois presumido. A simples 

conduta do fornecedor, no caso concreto, leva ao dever de indenizar, 

estando isso pacificado na doutrina e jurisprudência. Assim, 

considerando-se todas as circunstâncias do caso, os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter pedagógico da 

condenação, a vedação ao enriquecimento de uma parte em detrimento do 

empobrecimento de outra, as condições econômico-financeiras das 

partes, entende-se que o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais a ser pago a título de danos morais é justo. No que concerne 

ao pedido de danos materiais, entendo que não restou demonstrado pela 

parte autora os prejuízos advindos da suspensão do fornecimento de 

energia, constando nos autos apenas fotos de supostos prejuízos, não há 

qualquer nota fiscal ou outro documento hábil para verificarmos o valor 

efetivo de referido prejuízo, razão pela qual não há se falar em 

condenação neste sentido, opinando assim pela improcedência do pedido 

de danos materiais pleiteados. 3. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO 

POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS contidos na 

inicial, para: A) Declarar a ilicitude na suspensão no fornecimento de 

energia na UC 6/2019574-9 em 08 de março de 2017; B) CONDENAR a 

empresa promovida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ao pagamento à parte autora FABIANA APARECIDA RUBINI 

a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., contados da citação. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 25 de dezembro 

de 2017. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga [i] [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 05 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-14.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

8010224-14.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 10420837), embora 

tenha sido devidamente intimada para o ato por seu advogado constituído 

nos autos (cf. evento n. 12684463). É importante esclarecer que o 

comparecimento pessoal da parte ou do preposto da pessoa jurídica em 

audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste 

contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: 

“extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Logo, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 3. Sendo assim, 

com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino 

por condenar a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo 

pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o débito anotado à margem da 

distribuição. A renovação da ação dependerá do prévio depósito das 

custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo se já houver sido 

deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 de outubro de 

2017. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de outubro de 2017. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1000500-08.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BOTARO ABELHA (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA SOUZA DOS SANTOS (EXCIPIENTE)

M. L. SOUZA DOS SANTOS EIRELI - ME (EXCIPIENTE)

 

Certifico que, apesar de Citada, a Executada não se manifestou. Intimo o 

Exequente para se manifestar requerendo o que entender de direito , no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000638-72.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Intimo a Parte Reclamante para se manifestar requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-94.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)
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LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Intimo a Reclamante para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-42.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Intimo o Reclamante para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 12/03/2018, às 14H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLOIFF ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA PATRICIA MAZIERO OAB - MT23339/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 12/03/2018, às 14H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 12/03/2018, às 15H00MIN, bem como da r.decisão 

que deferiu a tutela de urgência, parte final, a seguir transcrita: "...Com 

essas razões, presentes os requisitos do art. 273, do CPC, antecipando 

um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência a fim de 

determinar seja excluído o nome do reclamante dos registros de banco de 

dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros), com relação 

ao débito objeto da presente demanda, lançado pela empresa reclamada. 

Oficie-se conforme requerido. Recebo a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)

(s) requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 15 

de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001604-35.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 05/03/2018, às 14H00MIN, bem como da r.decisão 

que deferiu a tutela de urgência, parte final, a seguir transcrita: "...Com 

essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando 

um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada 

a fim de que seja excluído o nome do reclamante dos registros de banco 

de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros), com 

relação aos débitos objeto da presente demanda, lançados pela empresa 

reclamada. Oficie-se, conforme requerido. Designe-se audiência de 

conciliação, conforme pauta do Sr. Conciliador. Cite-se a reclamada e 

intimem-se as partes para comparecimento ao ato, facultando-se a 

representação por advogado e consignando que, caso não haja 

composição, será designada audiência de instrução e julgamento, ocasião 

na qual poderá a reclamada apresentar resposta escrita ou oral; caso não 

haja interesse das partes na produção de provas em audiência, deverá a 

reclamada sair da audiência de conciliação intimada a fim de apresentar 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revelia. Intime-se o 

reclamante, consignando no mandado que o não comparecimento pessoal 

à audiência implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. Procedam o apensamento dos autos ao processo de 

nº 000979-98.2017.811.0055. Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o 

necessário.”

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010314-22.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GELSON DISCONZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR OAB - MT0011129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS KESERLE DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA - MT VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

MANDADO DE PENHORA/AVALIAÇÃO E DEPÓSITO (LEI Nº 9.099/95) 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ ANGELO JUDAI JUNIOR 

NÚMERO DO PROCESSO: 8010314-22.2017.8.11.0055 (PJE) ESPÉCIE: 

EXECUÇÃO PARTE EXEQUENTE: PEDRO GELSON DISCONZI. PARTE 

EXECUTADO: DOUGLAS KESERLE DE OLIVEIRA - ME, RUA 5 A, 589 – N, 

RESTAURANTE BALAIO, JARDIM TANAKA, TANGARÁ DA SERRA, 

78300-000. VALOR DO DÉBITO: R$ 24.048,34 (vinte e quatro mil e 

quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos). FINALIDADE: EFETUAR A 

PENHORA, AVALIÇÃO E DEPÓSITO dos bens do executado, abaixo 

transcrito, conforme deferido nos autos, podendo ser localizado no 

endereço acima citado, mantendo o executado como fiel depositário. BEM 

A SER PENHORADO: 01 VEÍCULO MARCA/MODELO YAMARRA/FACTOR 

YBR125 K, ANO/MODELO 2009/2010, PLACA NJT5054. ENDEREÇO DE 

LOCALIZAÇÃO DOS BENS: RUA CELSO ROSA DE LIMA, N° 661 – S, 

JARDIM SANTIAGO, TANGARÁ DA SERRA - MT, 78300-000, ou RUA 5 A, 

589 – N, RESTAURANTE BALAIO, JARDIM TANAKA, TANGARÁ DA 

SERRA, 78300-000. DESPACHO: CÓPIA ANEXA OBSERVAÇÃO: Este 
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processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na web é 

http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada.. Tangará da Serra - MT, 16 de janeiro de 

2018. LUCIANA TOGNON Gestora Judiciária – Portaria n. º 318/08 Sede do 

juizado e Informações: Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 

1220N Bairro: Jardim MiranteCidade: Tangará da Serra-MT Cep:78300000 

Fone: (65) 3339-2700.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-19.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GREGORIO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE CARNEIRO CAMPOS OAB - MT18968/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OXIGENIO UNIAO LTDA - ME (REQUERIDO)

ASSOC BEN ASSISTENCIAL HOSPITAL DAS CLINICAS DE DENISE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000939-19.2017.8.11.0055 Autor: Marcos Gregorio Batista Réu: 

Oxigênio União Ltda. – ME e Outro. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de inépcia da 

inicial suscitada pela primeira ré porque inexistem vícios na referida peça. 

É dizer: há pedido determinado (indenização por danos materiais), causa 

de pedir explícita (inadimplemento de título de crédito e demonstração da 

causa debendi), fatos narrados de forma compreensível e pedidos 

compatíveis entre si. A contrario sensu do disposto no art. 330, §1º do 

CPC, portanto. De igual modo, afasto a preliminar de ausência de interesse 

processual suscitada pela primeira ré por entender ser legitimo o direito de 

ação do autor no presente caso. Primeiro porque é incabível a tramitação 

de procedimentos especiais pelo rito dos Juizados Especiais[5] e, segundo 

e mais importante, porque ação ordinária escolhida pelo autor é medida 

processualmente adequada para a cobrança de cheques prescritos 

quando há fundamentação a respeito do negócio jurídico gênese do 

crédito[6] – que foi confirmado pela primeira ré em sua peça contestatória, 

frise-se. Nesse sentido: AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. DATA DE 

EMISSÃO VISÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança 

decorrente de cheque que perdeu sua força executiva deve observar o 

prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 206, § 5º, I do 

Código Civil. Considera-se legítima, todavia, a cobrança de cheque que 

não pode mais ser executado, mas que se encontra no prazo da ação de 

cobrança, sem necessidade de demonstração da origem da dívida. [...] 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 475640420148110001/2016, 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/08/2016, Publicado no DJE 

19/08/2016) [...] 10. Prescrita a ação executiva do cheque, assiste ao 

credor a faculdade de ajuizar a ação cambial por locupletamento ilícito, no 

prazo de 2 (dois) anos (art. 61 da Lei 7.357/85); ação de cobrança 

fundada na relação causal (art. 62 do mesmo diploma legal) e, ainda, ação 

monitória, no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da Súmula 503/STJ. [...] 

(REsp 1677772/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017) (grifo nosso). Assim, presentes 

os pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, superadas as preliminares suscitadas, inexistindo 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Pois bem. A segunda ré 

não apresentou contestação, porém, por ter a primeira ré apresentado 

resposta nos presentes autos, não há falar em aplicação dos efeitos da 

revelia, na forma do art. 345, inc. I do CPC. De mais a mais, afirma a parte 

autora que é credora das rés do montante de R$ 13.949,01 (treze mil 

novecentos e quarenta e nove reais e um centavos), decorrente de um 

cheque emitido pela segunda ré e endossado pela primeira ré, que foi 

posteriormente devolvido por inexistência de fundos e inconsistência de 

assinatura. Por tal razão, requer a parte autora que seja julgado 

procedente o pedido da presente ação para condenar a ré ao pagamento 

quantia acima citada. Com efeito, a relação causal do negócio jurídico 

firmado entre as partes foi devidamente demonstrada, tendo o autor 

prestado serviços a primeira ré e recebido o titulo de crédito endossado[7] 

como forma de pagamento, somado aos documentos constantes dos 

autos, implicam na procedência parcial do pedido, pelo que é o autor 

credor da quantia citada, impondo-se o pagamento por parte das rés, sob 

pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento 

jurídico. Ademais, consigno que, ao contrário do afirma a empresa ré, o 

STJ tem entendimento pacífico (firmado em sede de recursos 

repetitivos[8]) de que nas ações de cobrança de cheques (qualquer 

delas) a correção monetária incide a partir da emissão estampada na 

cártula e os juros de mora a partir da primeira apresentação do referido 

título de crédito. Entrementes, após análise das planilhas de débito 

apresentadas pelo autor, é necessário reconhecer que houve cobrança 

indevida de juros compostos, motivo pelo qual o cálculo deve ser refeito 

com base nos parâmetros abaixo definidos. O montante devido pelo réu, 

sem atualização monetária e acréscimo de juros, perfazia o montante de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). Estes valores deverão ser acrescidos de 

juros de mora simples, a base de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

primeira apresentação à instituição financeira (01 de setembro de 2015) e 

correção monetária pelo INPC a partir da data de emissão do título (21 de 

julho de 2015). 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para condenar 

as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais)[9], 

acrescidos de juros de mora simples, a base de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da primeira apresentação à instituição financeira (01 de 

setembro de 2015) e correção monetária pelo INPC a partir da data de 

emissão do título (21 de julho de 2015). Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 de dezembro de 2017. 

Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 27 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAR NO 

JUIZADO ESPECIAL. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS 
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DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA CELERIDADE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Em observância aos critérios que orientam os processos que 

tramitam nesta Justiça Especializada, notadamente os da economia 

processual e celeridade, é possível a conversão da ação monitória, que 

tem rito incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais, em 

ação de execução, quando o título preenche os requisitos legais. 

Sentença mantida. [...] (Procedimento do Juizado Especial Cível 

201656820128110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016) [6] AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUES PRESCRITOS. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA 

DEBENDI. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta 

Corte Superior possui entendimento firmado de que o nome atribuído à 

ação é irrelevante para a aferição da sua natureza jurídica, que tem a sua 

definição com base no pedido e na causa de pedir. 2. Não tendo o autor 

apresentado nenhuma fundamentação (causa de pedir) acerca do 

negócio que deu origem ao título prescrito, requisito essencial ao 

ajuizamento da ação pelo rito ordinário, impõe-se a improcedência da ação 

de cobrança. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no 

AREsp 778.247/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado 

em 28/06/2016, DJe 03/08/2016) [7] Sublinha-se que o endossante é 

corresponsável pelo pagamento do titulo de crédito, neste sentido “[...]- 

Nos termos do art. 51 da Lei 7357/85, "todos os obrigados respondem 

solidariamente para com o portador do cheque". Tais obrigados, de acordo 

com o art. 47, I e II, da mesma lei, são os emitentes, endossantes e seus 

avalistas. Com efeito, a Lei 7357/85 não prevê a responsabilidade do 

co-titular da conta corrente pelos cheques emitidos pelo outro correntista, 

sendo incabível a sua extensão, pois "a solidariedade não se presume; 

resulta da lei ou da vontade das partes" - art. 265 do CC/02. [...] (REsp 

981.081/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 23/03/2010, DJe 09/04/2010)” [8] RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE 

QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE 

DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, 

POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL, 

DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a 

ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do 

CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para 

cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de 

emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira 

apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de 

compensação". 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 

1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016) [9]Valores não atualizados, de 

acordo com o valor grafado no título de crédito (ID n. 9662613).

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011041-83.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEY RODRIGUES DA SILVA GONTIJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Intimo a Reclamante para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-19.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOANA KATIELE GAZANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT0011276A (ADVOGADO)

 

Certifico que, apesar de intimado, o Executado não se manifestou nos 

autos. Intimo a Exequente para se manifestar requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011341-11.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CESAR SANCHES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 8011341-11.2015.8.11.0055 Autor: EDUARDO CESAR SANCHES 

Ré: Sky Brasil Serviços Ltda. PROJETO DE SENTENÇA Vistos em 

correição. 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Compulsando-se os autos 

depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e inexistindo preliminares a tratar, não havendo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. A priori, no caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Malgrado irresignação da parte adversa, por 

existir relação de consumo entre as partes (artigos 2º, c/c artigos 3º), 

necessário é inverter-se o ônus da prova, com fundamento no 6º, VIII, do 

Código de Processo Civil, pois presentes os requisitos da verossimilhança 

e hipossuficiência técnica em relação a ré. Vejamos: O autor alega ter 

celebrado negociação de valores e pacote com a requerida, ficando 

acordado que a autora teria o plano Sky Light pelo valor de R$ 42,90 por 

12 meses + assistência técnica gratuita por 6 meses. Todavia, alega que o 

acordo não foi cumprido, sendo cobrado valores diversos, bem como que 

apesar de solicitar a reinstalação em novo endereço, teve valores de 

faturas cobradas mesmo sem a instalação dos equipamentos. Por tal 

razão, pleiteia o restabelecimento do serviço na forma ofertada pela 

promovida e reparação de dano moral. A ré, em sua peça contestatória, 

afirma que o cliente foi o responsável pelo atraso na instalação dos 

equipamentos, pois não forneceu os dados correto a requerida. E, 

posteriormente, se houve o pagamento dessas faturas não agiu conforme 

indicado pela empresa, deixando de enviar o comprovante de pagamento. 

Por fim, ilustra que inexistem danos morais a serem compensados no 

presente caso. Requerendo a improcedência da ação. Diante da afirmação 

autoral de que o serviço não está sendo prestado conforme contratado, 

cabe à ré demonstrar a regularidade do serviço, nos termos do art. 373, II 

do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Neste sentido, 

mutatis mutandis, é o posicionamento da Turma Recursal Única do Estado 

do Mato Grosso: [...] Se o consumidor alega que solicitou o cancelamento 

do serviço de telefonia, compete à empresa prestadora do serviço 

comprovar, por meio de fatura, a existência de eventuais dívidas 

pendentes, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu. Incidência do art. 

6º, VIII, do CDC. [...]. (RI 562/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 08/08/2013, Publicado 

no DJE 19/08/2013) (grifo nosso). Analisando o acima narrado, bem como 

a prova produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório in casu, 

resta controversa a efetiva prestação do serviço por parte da empresa 

promovida. Neste cotejo, reputo assistir parcial razão ao autor. Uma vez 

invertido o ônus probatório, caberia a ré demonstrar que as cobranças em 

questão eram devidas – ônus este do qual não se desincumbiu. Inclusive 

porque restou incontroverso que a ré realizou cobrança no cartão de 

crédito do autor, o que indica a negligência da ré em cobrar por um serviço 

não prestado. Ademais, é oportuno salientar que a ré não trouxe aos 

autos prova de que a instalação dos equipamentos na residência do autor 
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foi concluída e que os valores cobrados são os combinados, prova essa 

de facílima produção – frise-se –, uma vez que é praxe comercial da 

empresa ré a aposição de assinatura na ordem de serviço de instalação 

dos referidos equipamentos. Portanto, é necessário concluir que as 

cobranças realizadas pela ré, como dito, se referem a um serviço que 

sequer foi prestado. Ou seja, se tratam de cobranças ilegítimas. Assim, 

procedente é o pedido de que seja cumprido o contrato tal como 

contratado. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, no caso em comento entendo que o fato relatado 

extrapolou os limites do mero aborrecimento, razão pela qual dúvida não 

há que há violação a bem jurídico passível de indenização. Se de um lado 

o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: a) Determinar a 

instalação e manutenção do plano contratado pelo autor, devendo apenas 

a empresa ré se abster de enviar faturas com valores superiores ao 

contratado enquanto não ocorrer alterações gerais de plano ou, caso 

tenha ofertado o plano já fora dos valores atualmente cobrados que seja 

mantida a oferta até o vencimento do contrato do autor. b) Condenar a ré 

ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do evento danoso[1] (Súmula 54 do STJ) – data da primeira 

cobrança indevida, e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto 

responsabilidade extracontratual. Extingue-se o feito com julgamento de 

mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 

de dezembro de 2017. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] No caso de manutenção 

indevida no cadastro de inadimplentes, o termo a quo em questão se dá a 

partir do sexto dia contado do pagamento realizado a destempo, conforme 

interpretação da Súmula n. 548 do Superior Tribunal de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001191-22.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LCT RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

VISTOS. A reclamante não cumpriu na íntegra o despacho do ID 

10516389. Embora tenha promovido a regular retificação do polo passivo, 

não juntou aos autos comprovação do enquadramento no conceito de 

microempresa ou empresa de pequeno porte. Assim, faculto novamente à 

parte autora a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que 

junte aos autos documento comprobatório da qualidade de microempresa 

ou empresa de pequeno porte, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(art. 320 e 321 do CPC). Conforme já determinado no despacho em 

referência, tendo em vista que houve a retificação do polo passivo, 

promovam-se as anotações necessárias no sistema PJe e, caso haja o 

regular atendimento do presente despacho quanto à apresentação da 

documentação ora exigida, cumpra-se o despacho do ID 10377203. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 08 de novembro de 2017. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010847-49.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

 

INTIMO a parte Exequente (VIVO S.A) para apresentar cálculo atualizado 

do débito, bem como requerer o que entender de direito, NO PRAZO 

LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010953-74.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LIRIA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LIRIA FERNANDES OAB - MT0015322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DA SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

 

Intimo a Parte Exequente para se manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000967-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA TOINETE BRUNEL SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Autos n. 

1000967-84.2017.8.11.0055 Autora: MIGUELINA TOINETE BRUNEL 

SANTOS Ré: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Presentes os pressupostos de constituição e de validade do processo, 
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bem como as condições da ação, e inexistindo preliminares a serem 

tratadas, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Para os consumidores 

é possível a “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiências” (artigo 6°, VIII, Lei 

8.078/1990). Neste ínterim, reputo que as afirmações da parte autora são 

verossímeis, bem como se mostra o consumidor parte frágil e 

hipossuficiente nessa relação de consumo, não possuindo conhecimento 

específico sobre os serviços prestados pela ré e nem meios de constituir 

amplo acervo probatório. Dito isso, aplicando-se o artigo 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, inverte-se o ônus da prova. A parte autora 

narra que estava com um débito junto ao reclamado e que efetuou o 

parcelamento do débito, sendo o boleto referente ao mês de março foi 

pago em 22 de março de 2017 e do mês de abril realizou o pagamento no 

dia 25/04/2017, portanto anterior a 27/4/2017, data do vencimento do 

débito. Requer seja condenado o reclamado a exclusão do nome da autora 

dos órgãos de proteção ao crédito e ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais) referente aos danos morais sofridos. Diante das informações 

prestadas, cabe à ré demonstrar a regularidade das cobranças realizadas 

e das cobranças efetuadas, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código 

de Processo Civil, porque inviável a produção de prova negativa. A 

reclamada em sua defesa alega preliminarmente falta de interesse de agir 

da autora, e, no mérito ausência de pretensão resistida – improcedência 

do pedido indenizatório, alegando que a parte autora realizava 

pagamentos regularmente e que a partir da fatura com vencimento 

08/12/2015 não localizamos mais pagamentos, sendo assim a cada 

próximo vencimento foi incluso o saldo remanescente acrescido de 

encargos/multa. Afirma que a autora efetuou o parcelamento do débito, 

mas que efetivou o pagamento das parcelas nos meses seguintes 

desconsiderando o valor dos encargos. Relatando que NA FATURA COM 

VENCIMENTO EM 23/03/2017 A FATURA FECHOU NO VALOR TOTAL DE 

R$ 133,10 e A AUTORA EFETUOU PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 122,76 

NO DIA 22/03/2017. Assim, aduz que em virtude de a autora ter efetuado 

pagamento de valor inferior ao total da fatura ocorreu a quebra do acordo, 

conforme pode ser visualizado na fatura com vencimento em 23/04/2017, 

ante a quebra do acordo, ocorreu inclusão da restrição novamente no dia 

28/04/2017. Requerendo por fim a improcedência da ação. Diante de todo 

o exposto se mostra congruente a alegação autoral. Explico. A promovida 

em sua defesa não demonstra de forma efetiva a quebra do acordo por 

parte da promovente, afinal, esta realizou o acordo com terceirizada 

autorizada pelo Bradesco e efetua de forma regular o pagamento de 

parcelas fixas, conforme documentos acostados na inicial. De igual modo, 

não há razão para incidência de encargos na fatura da promovente, 

conforme alega o banco promovido. Assim, se mostra procedente a 

obrigação de fazer pleiteada pela autora. No mais, não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Desta forma, entendo que no caso em 

comento o fato relatado extrapolou os limites do mero aborrecimento, 

razão pela qual há violação a bem jurídico passível de indenização. A 

jurisprudência é neste sentido, vejamos APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO – MUDANÇA DE PLANO LINHA TELEFONICA MÓVEL - 

RELAÇÃO CONSUMERISTA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR - DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - NECESSIDADE - DANOS MORAIS NÃO 

EVIDENCIADOS - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME - SENTENÇA 

PARCIALMENTE MODIFICADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Aplicáveis as regras consumeristas, cabe à empresa de 

telefonia comprovar a anuência do consumidor para alteração de plano 

pré-pago para pós-pago ou a contratação deste serviço, inexistindo essa 

contraprova, faz-se necessária a declaração de extinção do débito. 

Inexistindo a inclusão do nome do consumidor em cadastros de restrição 

de crédito, não há que se falar em danos morais passíveis de indenização. 

(Ap 60025/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, 

Publicado no DJE 18/11/2016) Ementa: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. DÍVIDA RECONHECIDA PELA AUTORA. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA DEVIDA. ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. 

PARCELAMENTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA ANOTAÇÃO NEGATIVA. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE INDENIZATÓRIO DE R$ 

4.000,00 QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO, ATÉ PORQUE ACIMA DOS 

PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS RECURSAIS EM CASOS 

ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71006932560, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 25/07/2017) Logo, 

comprovada que a manutenção/inclusão no cadastro de inadimplentes foi 

indevida pois, realizada após a realização do acordo entre as partes e que 

este vem sendo adimplido pela parte autora, tem-se de forma clara o dano 

moral puro, não havendo se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da ação/omissão da ré. Reputo assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO 

POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial para Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (oito mil 

reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição 

indevida – (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto 

responsabilidade extracontratual. Ademais, opino por confirmar a tutela 

antecipada anteriormente deferida. Extingue-se o feito com julgamento de 

mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 26 

de dezembro de 2017. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 26 de dezembro de 

2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [i] [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010337-41.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DRIGHETTI DEL LAMA (REQUERENTE)

CELSO DEL LAMA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CALETTI DEON OAB - MT8447/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BARBATO DA SILVA OAB - MT0009633A (ADVOGADO)

 

INTIMO a parte Reclamante para se manifestar requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-89.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CARRARD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000999-89.2017.8.11.0055 Autora: Maria de Fátima Carrard Ré: 

Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da 

empresa ré por uma dívida total no valor de R$ 281,46 (duzentos e oitenta 

e um reais e quarenta e seis centavos), como prova a certidão de 

restrição anexa aos autos (cf. ID n. 9838325). Todavia, afirma 

peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em questão, razão 

pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores seria indevida 

e, consequentemente, implicaria em danos de ordem moral. A ré, ao seu 

turno, afirma que a negativação foi devida, vez que a autora não 

promoveu os pagamentos decorrentes do contrato de prestação de 

serviços firmados entre as partes. Neste caso, havendo a negativa de 

contratação (ou desconhecimento de débitos), cabe à ré demonstrar a 

existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 

373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com 

efeito, a ré demonstra nos autos a realização do negócio jurídico juntando 

cópia do contrato de adesão devidamente assinado pela autora (cf. ID n. 

10674540) – assinatura semelhante a dos documentos juntados com 

petitório inicial, frise-se (cf. documentos em ID n. 9838325). Neste ponto é 

importante asseverar ser despicienda a produção de prova pericial para o 

deslinde do caso em epígrafe porque as assinaturas a serem 

contrastadas são semelhantes. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu 

conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra 

circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Portanto, é preciso reconhecer que a ré demonstrou que a 

autora contratou seus serviços, porém quedou-se inadimplente. Bem como 

demonstrou a origem dos débitos (débitos oriundos do serviço de 

telefônica móvel). Assim, as alegações de inexistência de contratação (ou 

desconhecimento de débitos) se mostram inverossímeis. Diante do 

exposto, entendo ser o arcabouço probatório suficiente para ilidir dúvidas 

em referência à existência da citada relação jurídica. O que implica dizer 

que inexiste fraude perpetrada por terceiro no presente caso, bem como 

ser incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando 

apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida 

ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à 

míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela 

autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da autora, na 

forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento em relação ao débito inscrito, legitima se mostra a cobrança 

por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça 

do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do 

Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de 

telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão a autora. Isto porque uma vez demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual e, por 

consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se 

conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no 

presente caso. No que tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos 

de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta é de 

responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, 

portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste sentido é o 

posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe 

ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Outrossim, considerando 

existente a relação jurídica entre autora e ré, bem como demonstrado o 

inadimplemento do primeiro, necessário é a procedência do pedido 

contraposto. Assim, opino por condenar a autora ao pagamento de todas 

as faturas pendentes de pagamento. Por fim, ainda, analisando as provas 

trazidas pela autora e as provas trazidas pela ré, resta caracterizada a 

litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração da 

verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Bem como, 

com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto realizado 

pela ré para condenar a autora ao pagamento de todas as faturas 

pendentes de pagamento, que perfazem o montante de R$ 281,46 

(duzentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos), sobre o qual 

incidirá correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento, mais juros 

de mora de 1% ao mês, a partir da citação Ademais, opino por reconhecer 

a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, condeno ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas processuais e 
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honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. Extingue-se o feito 

com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 14 de novembro de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 14 de novembro de 2017. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] ENUNCIADO 136 – 

O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação 

ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização 

nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001004-14.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS VARELIO (REQUERIDO)

 

Certifico que, apesar de citado, o Executado não se manifestou. Intimo o 

Exequente para se manifestar requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-18.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 16 de janeiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000503-60.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GUALDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO OAB - MT23399/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ODIRLEY APARECIDO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 16 de janeiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-57.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA SILVA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS OAB - MT18836/O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 16 de janeiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000325-14.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE CHAGAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - 948.161.151-53 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 16 de janeiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-63.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)
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VISTOS. INTIME-SE a reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 10683190 no prazo de 5 (cinco) dias. Caso seja 

solicitado o levantamento, desde já defiro o pedido. Em seguida, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, deverão os autos tornarem conclusos 

para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 13 de novembro de 2017. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001311-65.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN FRANCA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. FRANCIOSI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Com fundamento no art. 145, § 1º, do CPC, declaro minha 

suspeição para julgamento do presente conflito, por motivos de foro íntimo. 

Determino a remessa destes autos ao meu substituto legal, a quem 

incumbirá, doravante, o prosseguimento do feito. Promovam-se as 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 15 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011390-18.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER CAETANO LOCATELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELIA DE SOUZA ERMITA OAB - MT11871/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO JOSE SOMAVILLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando o documento juntado no ID 11223034, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 15 de janeiro de 2017. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA CECILIA POLL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Cumpra-se o despacho do ID 11334184. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 16 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000539-05.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEFERSON DE ALMEIDA TALLEVI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Proceda-se o cadastramento do Dr. José Fábio Pantolfi Ferrarini 

como patrono do polo ativo da ação, devendo todas as intimações serem 

realizadas em seu nome. Após, considerando que o reclamado não foi 

localizado no endereço informado, INTIME-SE o reclamante para, no prazo 

de 10 dias, informar o endereço atualizado do reclamado, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 

de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010905-18.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AIRES DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT0009183A-A (ADVOGADO)

TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença do ID 11263231. 

Após, conclusos para análise do pedido do ID 11342090. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 16 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000052-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PERINI & CIA. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N.P.G. CUNHA & CUNHA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA PEREIRA SOUZA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa que figura no 

comprovante de endereço juntado no Id 11342806, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 16 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-40.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELSON DA SILVA LINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

 

VISTOS Proceda-se a retificação dos polos da ação. Considerando 

presentes todos os requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 

2015, defiro o pedido de processamento do cumprimento de sentença. 

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil de 2015, transitada em 

julgado a sentença sem a satisfação voluntária do débito, intime-se o 

devedor pessoalmente ou por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das custas, se 

houver, sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do 

CPC de 2015) e, caso não haja pagamento no prazo assinalado, deverá 

ser efetuada a penhora e avaliação de bens e elaborado o respectivo 

auto, intimando-se o executado ou o representante legal na pessoa de seu 

advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para 

apresentação de embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC 

de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o 

prazo para embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 

do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono constituído pelo 

executado nos autos, deverá a Secretaria observar que, no caso de se 

tratar de reclamado que tenha sido declarado revel na fase de 

conhecimento, a intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC 

de 2015, correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no 

Diário Oficial. A intimação pessoal será necessária apenas após e se 

houver efetiva penhora. Não sendo opostos embargos, certifique-se, 

intimando-se o credor, que deverá se manifestar sobre uma das 

alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, optando o credor 

pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, 

que deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a 

publicação em jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte 

salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam autorizados o credor, 

o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do art. 52, VIII, desde que 

haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, 

ainda, o credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, 

§ 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de honorários advocatícios em 

fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais 

Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e de acordo 

com a jurisprudência dominante sobre o tema (Enunciado nº 161 do 

FONAJE). Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 05 de 

outubro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000415-22.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON AYLLON DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Autos n. 

1000415-22.2017.8.11.0055 Autor: WANDERSON AYLLON DE PINHO Réu: 

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, com fulcro no artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado do 

feito. Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade 

do processo, bem como as condições da ação, e não havendo 

preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Trata-se, na espécie, 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ DANOS C/ PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por WANDERSON AYLLON DE PINHO em desfavor 

de SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO – SAMAE. O 

Autor afirma em sua inicial que possui um imóvel localizado na Rua 6, 

Quadra 16, Lote 10, Jardim Ipanema, imóvel que loca aos fins de semanas 

e feriados, e que no período de 09/2016 a 12/2016 apresentou valores 

normais e a partir de 01/2017, subitamente apresentou consumo 

desproporcional ao consumo do que ele considera uma pequena 

construção. Alega que a Autarquia no mês de janeiro de 2017 

compareceu a sua residência e trocou o hidrômetro, alegando existir 

problemas e que ao receber a conta referente ao mês 02/2017, o valor 

cobrado era do montante de R$ 1.050,42 (um mil e cinquenta reais e 

quarenta e dois centavos) com consumo de 150 m³ de água, sendo que 

tão logo recebeu referida fatura contatou a Autarquia promovida que 

enviou um técnico que alegou não existir nenhum problema. Aduz que por 

diversas vezes tentou resolver o problema com a Ré e a mesma alegou 

que os problemas internos são por conta do consumidor e que em razão 

da exorbitância do valor da conta referente ao mês 01/2017 encontra-se 

inadimplente. Afirma ademais que a suspensão da água, inviabiliza a 

locação do imóvel, atingindo a renda do Reclamante, pois necessita do 

aluguel para o sustento de sua família e que não troca a água da piscina, 

mas apenas trata e que o consumo fatura no mês 01/2017 daria para 

encher a piscina por quase 10 vezes. Requer por fim a nulidade dos 

valores cobrados, o refaturamento dos meses 1 a 5 de 2017, pela média 

dos últimos doze meses, além da indenização por danos materiais e 

morais. A empresa promovida aduz em sua defesa que em data de 09 de 

maio de 2017 o Reclamante compareceu a esta Autarquia e negociou os 

valores que estavam em aberto, onde restou acordado o refaturamento e 

a troca do hidrômetro (para provar que o hidrômetro marcava a leitura 

correta), que iniciaria novamente o consumo de água. Porém, quando da 
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troca do hidrômetro, o funcionário encontrou o hidrômetro “virado”, ou 

seja, ele estava invertido com a leitura retrocedendo, o que constitui grave 

infração prevista na Lei 1.618/2000 e alterada recentemente pela Lei 

4.755/2017, agravado pelo fato de ser no exato momento que o 

Reclamante enchia sua piscina, juntando aos autos fotos que comprovam 

a fraude no hidrômetro. Requerendo assim, a revogação da antecipação 

de tutela deferida nos autos e a improcedência da ação. O autor impugna 

a contestação apresentada. Pois bem. Com efeito, depreende-se dos 

documentos juntados ao processo que o histórico de consumo da Unidade 

Consumidora nº. 6.683.023 é de fato elevado, porém, o alto consumo é 

constatado mensalmente, com variações, possivelmente decorrente da 

atividade que desenvolve. Ainda, restou devidamente comprovado pela 

promovida de que quando da troca do hidrômetro para constatação da 

regular medição de água naquela UC, o funcionário identificou que o 

hidrômetro estava “virado”, ou seja, ele estava invertido com a leitura 

retrocedendo, o que constitui grave infração prevista na Lei 1.618/2000 e 

alterada recentemente pela Lei 4.755/2017. Desta forma, diante de todos 

os documentos acostados aos autos e, considerando que o promovente 

não conseguiu demonstrar a irregularidade nas cobranças, tem-se como 

devidas as cobranças realizadas pela Autarquia reclamada, não havendo 

se falar em irregularidades. Ademais disso, a E. Quarta Câmara Cívil do E. 

Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de Apelação número 132590/2012, 

classe CNJ-198, Comarca de Rondonópolis, Apelante: Marilúcia Santin e 

Apelado: SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, 

assim decidiu em 16.09.2014: “verbis”: “EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANO MORAL – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DEVEDOR 

INADIMPLENTE – POSSIBILIDADE – ATO REVESTIDO DE LEGALIDADE – 

DEVER DE INDENIZAR – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A 

interrupção do fornecimento do serviço decorrente da inadimplência do 

consumidor, não constitui ato ilícito capas de ensejar a obrigação de 

indenizar os danos morais.” Desse modo, de tudo o que foi exposto, não 

foi possível verificar qualquer ato praticado pela Autarquia que pudesse 

ser caracterizado como ilegal a ensejar danos morais na forma pleiteada 

pelo Autor. Ao contrário, em meu sentir, toda a ação praticada pela 

promovida foi devidamente fundamentada na legislação em vigor. A 

jurisprudência é neste sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. 

REPARAÇÃO DE DANOS. CORSAN. VERIFICAÇÃO DE FRAUDE NO 

HIDRÔMETRO. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. DANO MORAL 

INOCORRENTE. AUSENTE CONDUTA ILÍCITA DA RÉ. SENTENÇA 

IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. 1. Cabia à 

autora demonstrar fatos constitutivos de seu direito, conforme determina 

art. 333 , I do Código de Processo Civil , ônus o qual não se desincumbiu. 

2. Não há nos autos qualquer prova cabal no sentido de demonstrar 

qualquer atitude ilícita da demandada que tenha ocasionado danos à 

demandante. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, à luz 

do art. 46 da lei 9.099 /95. RECURSO IMPROVIDO (Recurso Cível Nº 

71005063524, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 09/10/2014). Desse modo, entendo a 

autarquia não está obrigada a efetuar nenhum pagamento a título de dano 

moral, tampouco devam ser as faturas de consumo desconstituídas pois 

perfeitamente devidas. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, contidos na inicial e, como 

consequência, revogo a medida liminar concedida. Sem custas nesta fase 

(Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 26 de dezembro de 2017. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011151-82.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA RANDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 8011151-82.2014.8.11.0055 Exequente: Antonia Maria Rando 

Executada: R. A. F. Cortes e Cia Ltda. – ME. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A 

parte executada levantou os valores remanescentes depositados nos 

autos (cf. ID n. 10707341). Assim, comprovada a satisfação da obrigação 

e inexistindo requerimentos, na forma determinada pelo ilustre magistrado 

(cf. ID n. 10163400), necessária é a extinção do presente feito. 3. Ante o 

exposto, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino 

por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro 

no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 16 de janeiro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 16 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001109-88.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001109-88.2017.8.11.0055 Autor: Renato Oliveira Ré: Vivo S/A. 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 
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concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de incompetência 

absoluta suscitada, considerando ser despicienda a produção de prova 

pericial para o deslinde do caso em epígrafe, especialmente porque as 

assinaturas a serem contrastadas são semelhantes. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] 

“A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da 

revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da empresa 

ré por duas dívidas que perfazem o montante total de R$ 241,91 (duzentos 

e quarenta e um reais e noventa e um centavos), como prova a certidão 

de restrição anexa aos autos (cf. ID n. 10173530). Todavia, afirma 

peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em questão, razão 

pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores seria indevida 

e, consequentemente, implicaria em danos de ordem moral. A ré, ao seu 

turno, afirma que a negativação foi devida, vez que o autor não promoveu 

os pagamentos decorrentes do contrato de prestação de serviços 

firmados entre as partes (especificamente em relação a débitos oriundos 

do serviço de telefonia móvel). Neste caso, havendo a negativa de 

contratação (ou desconhecimento de débitos) cabe à ré demonstrar a 

existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 

373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com 

efeito, a ré demonstra nos autos (cf. documentos anexos à contestação 

em ID n. 10763152) a realização do negócio jurídico juntando cópia do 

contrato devidamente assinado pelo autor – assinatura idêntica a dos 

documentos juntados com petitório inicial, frise-se. Também juntou dos 

documentos pessoais apresentados na contratação que conferem com os 

juntados pelo autor. Reitera-se que é desnecessária a produção de prova 

pericial para analisar a equivalência das assinaturas constantes nos 

documentos arrolados na inicial e do contrato juntado pela parte ré porque 

estas são semelhantes a olho nu. Portanto, é preciso reconhecer que a ré 

demonstrou que o autor contratou seus serviços, porém quedou-se 

inadimplente. Assim, as alegações de inexistência de contratação (ou 

desconhecimento de débitos) se mostram inverossímeis. Diante do 

exposto, entendo ser o arcabouço probatório suficiente para ilidir dúvidas 

em referência à existência da citada relação jurídica. O que implica dizer 

que inexiste fraude perpetrada por terceiro no presente caso, bem como 

ser incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando 

apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida 

ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à 

míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pelo 

autor nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus do autor, na 

forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento em relação a diferença apontada, legitima se mostra a 

cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as 

regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre 

usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se 

aplica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão ao autor. Isto porque uma vez demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual e, por 

consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se 

conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no 

presente caso. No que tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos 

de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta é de 

responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, 

portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste sentido é o 

posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe 

ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Por fim, ainda, analisando as 

provas trazidas pelo autor e as provas trazidas pela ré, resta 

caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé da 

parte autora e, por conseguinte, condeno ao pagamento de multa de 5% 

(cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 

do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual 

pleiteado pela ré. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 23 de novembro 

de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 23 de novembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000832-72.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR ANDRE PISSINATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (ADVOGADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000832-72.2017.8.11.0055 Reclamante: JUNIOR ANDRE PISSINATTO 

Reclamado: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é importante explanar que a presente ação 
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tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que [i]não existe sentença proferida por juiz 

leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que 

todo e qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no 

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os 

esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Da 

análise do caso trazido à apreciação, depreende-se que não há 

necessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se devidamente 

instruído com as provas documentais pertinentes à formação do 

convencimento do julgador, dispensando, pois, maiores ilações. Assim 

sendo, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cabível 

o julgamento antecipado do pedido. O reclamante propôs a presente 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e o faz sob o fundamento 

de que é titular da linha telefônica número (65) 3326-9470 há mais de 15 

anos, sendo sempre utilizada para empresa de sua família, AUTOMOTIVA 

AUTO PEÇAS. Afirma que m 13 de julho de 2017, foi comunicado por 

clientes da loja, que o telefone não estava funcionando, e que quando 

discavam para o número, ouviam a mensagem “este número de telefone 

não existe”, sendo tal fato confirmado por ele mesmo ao tentar ligar de seu 

número celular para o fixo. Aduz que por não haver solicitado 

cancelamento, bem como estar com todas as faturas adimplidas, a sua 

primeira atitude foi registrar o boletim de ocorrência junto a autoridade 

policial, anexo a inicial e depois tentou solucionar a celeuma via Call 

Center, não tendo obtido êxito. Requer assim a procedência da ação, com 

o restabelecimento da linha telefônica e a condenação da empresa 

requerida pelos danos causados pela suspensão indevida do terminal 

telefônico, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A parte promovida 

em sua defesa requer primeiramente a retificação do pólo passivo, 

passando a figurar somente o nome da empresa OI MÓVEL S/A – CNPJ Nº 

05.423.963/0001-11. No mérito requer a improcedência da demanda 

alegando que o terminal fixo reclamado esteve vinculado a um plano OI 

TOTAL, junto com as linhas móveis 65-984028403 e 65-984020003, o 

mesmo foi ativo no dia 24/04/2017, sendo retirado no dia 07/07/2017 

através do protocolo 54465716, devido o bloqueio total de inadimplência OI 

TOTAL, por atraso no pagamento da fatura de vencimento 12/06/2017, no 

valor de R$ 292,66. Informou ainda que o terminal 65 33269470 se 

encontra ativo desde o dia 01/09/2017, sem bloqueios e sem débitos, e 

que, sendo assim, não há que se falar em qualquer conduta ilegal 

cometida pela ré capaz de gerar algum dano a parte, já que a própria 

causadora dos “supostos” meros aborrecimentos fora a parte autora, 

motivo pelo qual os seus pleitos deverão ser julgados totalmente 

improcedentes. Pois bem, verifica-se que a relação jurídica entre as partes 

é advinda de prestação de serviços, estando sujeita sim aos ditames da 

legislação do Consumidor. Verifico na peça de defesa do reclamado que 

razão não existiu para a suspensão do serviços na linha telefônica (65) 

3326-9470, afinal, o pagamento das faturas estavam sendo realizads. De 

outro norte verifico que razão assiste ao promovente pois este 

demonstrou de forma analítica a celeuma a que fora submetido pela 

promovida. Com a edição do Código de Defesa do Consumidor extirpou-se 

o entendimento anterior de que não poderia o Judiciário intervir nos 

negócios jurídicos, permitindo um controle maior sobre os abusos 

eventualmente cometidos. O insigne jurista NELSON NERY JÚNIOR 

pondera: “A evolução dos tempos e as realidades que cercam as 

atividades econômicas estavam a reclamar pensamento diverso daquele 

insculpido como dogma da vontade sobre tudo aquilo que foi ajustado 

pelas partes contratantes. E o Código de Defesa do Consumidor (Lei 

8.078/90), no que respeita aos aspectos contratuais da proteção ao 

consumidor, rompeu com a tradição do direito privado, cujas bases estão 

assentadas no liberalismo que reinava na época das grandes 

codificações européias do Século XIX, para relativizar o princípio de 

intangibilidade do conteúdo do contrato, alterando sobremodo a regra 

milenar expressa pelo brocardo ‘pacta sunt servanda’ a enfatizar o 

princípio da conservação do contrato.” (Código Brasileiro de Defesa do 

Consumidor, pág. 273). In casu, resta perfeitamente caracterizada a 

condição do reclamante como consumidor e da empresa reclamada como 

fornecedora, nos ditames dos arts. 2º e 3º do CDC. Resta demonstrado 

nos autos a falha na prestação do serviço por parte da promovida que 

bloqueou inadvertidamente a linha telefônica número (65) 3326-9470 

pertencente ao promovente há mais de 15 anos, causando ao mesmo, 

indubitavelmente, danos na esfera moral. A responsabilidade civil é uma 

das fontes das obrigações, importando no dever de ressarcir o prejuízo 

causado a outrem em razão de um ato ilícito. Assim, o ato ilícito, que em 

sentido amplo é aquele que fere o ordenamento jurídico, gera a obrigação 

de indenizar, conforme o disposto no art. 927, do Código Civil de 2002. No 

que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, 

desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui 

natureza compensatória, minimizando de forma indireta as conseqüências 

da conduta da ré, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita da 

demandada que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o 

denominado dano moral puro. Situação esta que decorre do fato do 

postulante não ter o serviço disponibilizado de forma adequada, apesar 

dos inúmeros pedidos administrativos realizados. O art. 186 do Código Civil 

preceitua que: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Igualmente, o art. 927 do diploma 

legal precitado estabelece que: aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo; hipóteses de incidência 

estas que se aplicam aos fatos descritos na exordial. Assim, comprovada 

a falha na prestação do serviço, deve ser responsabilizada a empresa ré 

pela negligência na prestação dos serviços aos seus clientes, conduta 

abusiva na qual assumiu o risco de causar lesão a esta, mesmo os de 

ordem extrapatrimonial, daí ensejando o dever de indenizar. Nesse sentido 

são os arestos trazidos à colação a seguir: Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUSPENSÃO 

INDELIBERADA DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS. DANOS MORAIS. 

OCORRÊNCIA. I. A suspensão unilateral do serviço de "internet", quando 

adimplidas as faturas no prazo do vencimento, assim como o transcurso 

significativo de lapso temporal sem que o autor tenha a devida prestação 

do serviço, ensejam a responsabilização civil do réu. II. No caso, ocorrente 

situação que ultrapassou o mero dissabor, pois restou comprovado o 

pagamento das faturas pelo autor, que ficou sem a devida prestação do 

serviço por tempo superior a dois meses. Dano moral ocorrente. III. O 

quantum indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato 

lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter 

pedagógico. Deve-se atentar, ainda, em juízo de razoabilidade, para a 

condição social da vítima e do causador do dano, da gravidade, natureza 

e repercussão da ofensa, assim como exame do grau de reprovabilidade 

da conduta do ofensor, e de eventual contribuição da vítima ao evento 

danoso. Quantum majorado. APELO DO AUTOR PROVIDO. APELO DA RÉ 

PREJUDICADO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70070283239, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli 

Pires, Julgado em 25/08/2016) Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. TELEFONIA. 

SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. FATURAS ADIMPLIDAS COM ATRASO. 

REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DA AUTORA COM A RÉ. AUSÊNCIA DE 

FATURAS EM ABERTO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO QUE SE 

AFIGURA INDEVIDA. RESTABELECIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA NOS 

AUTOS, DETERMINANDO QUE A RÉ RESTABELEÇA OS SERVIÇOS À 

DEMANDANTE, SOB PENA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

AUSÊNCIA DE PROVAS DE OFENSA AOS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS 

DA AUTORA. DANOS MORAIS NÃO PRESUMIDOS, DEPENDENTES DE 

ANÁLISE DAS PROVAS. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELAS TURMAS 

RECURSAIS REUNIDAS NO JULGAMENTO DE INCIDENTE DE 

UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 71005657119. SENTENÇA 

MODIFICADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71006012439, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Julgado em 19/05/2016) 

No tocante à fixação do valor a título de danos morais, pedido pelo autor 

no valor de R$ 20.000,00, tenho que referido requerimento deve ser 

acolhido parcialmente. Na fixação do quantum, deve-se considerar, além 

da posição social do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, o 

grau de dolo ou culpa e a tripla função de representar pena ao infrator, o 

caráter pedagógico e a compensação ao lesado, observando-se sempre 

que a indenização por dano moral não pode erigir-se em causa 
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determinante de enriquecimento sem causa. O valor estimado e pedido 

pelo reclamante se mostra exagerado, merecendo reavaliação. Para 

fixação do quantum, atento às diretrizes acima alinhadas e o valor 

lançado, concluo que o valor equivalente a R$ 4.000,00 para cada autor 

se mostra suficiente para os fins a que se propõe a indenização. 3. 

DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, para: a) Determinar a retificação 

do pólo passivo da demanda, passando a figurar somente o nome da 

empresa OI MÓVEL S/A – CNPJ Nº 05.423.963/0001-11. b) Determinar que 

a promovida OI MÓVEL S/A restabeleça o serviço de telefonia referente a 

linha telefônica número (65) 3326-9470, pertencente ao autor na forma 

contratada; c) Condenar a promovida OI MÓVEL S/A a pagar ao 

Promovente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da data da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir 

do arbitramento (Súmula 362 – STJ). Ratifico assim a Antecipação de 

Tutela deferida nos autos (cf. ID 9515590). Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 26 de dezembro de 2017. Karla Paloma 

Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 05 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [i] 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000700-15.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimo a Parte Autora, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação Redesignada para 22 de Março de 2018 às 08h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010261-41.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SHALIMAR BENCICE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

LUFT & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT0014522A-O (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

DIEGO ALOISIO LUFT OAB - MT0012436A (ADVOGADO)

 

Intimo a Reclamante para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001086-45.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001086-45.2017.8.11.0055 Reclamante: IDEAL COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA-ME Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que [i]não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Analisando o processo, verifico 

que se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Destaca-se que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado os 

mandamentos contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS em que alega a 

Reclamante que lhe foi cobrado pela promovida um valor abusivo na monta 

de R$ 7.884,51 (sete mil oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e 

um centavos) de uma suposta base de cálculo de Revisão de faturamento, 

dos meses de Outubro/2016 a Março/2017, o qual discorda 

veementemente. Afirma não ter praticado nenhuma anormalidade com o 

intuito de obter energia sem pagar por ela, ingressou com a presente 

ação, alegando ter sofrido prejuízos extrapatrimoniais com este fato, 

motivo pelo qual pugnou pela condenação da empresa ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 23.653,53, além da 

declaração de inexistência da dívida discutida nestes autos. Em 

contestação a parte Reclamada requer preliminarmente seja reconhecida a 

incompetência do juizado especial para o julgamento da demanda e no 

mérito a improcedência da ação sob o argumento de que por ocasião da 

inspeção de nº 1431750 realizada na UC de nº 29440 no dia 14/03/2017, 

verificou a concessionária que o EQUIPAMENTO APRESENTAVA NEUTRO 

ISOLADO, razão pela qual seria a cobrança devida. Afirma ademais que a 

REQUERIDA ESTÁ AUTORIZADA A PROCEDER À COMPENSAÇÃO DO 

FATURAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA, MESMO QUE A ANOMALIA 

NÃO TENHA SIDO CAUSADA PELO CONSUMIDOR. Inicialmente, OPINO 

pelo não acolhimento da preliminar de Incompetência do Juizado Especial 

Cível, por não vislumbrar no caso em tela complexidade suficiente para 

afastar o trâmite da ação segundo o rito da Lei 9.099/1995. Superada a 

preliminar, presentes os pressupostos processuais de existência e 

validade do processo e as condições do exercício regular do direito de 

ação, passo a análise do mérito. Analisando o conjunto probatório 

elencado nos autos bem como a alegações das partes, verifico que a 

parte Reclamada não obteve êxito em comprovar ser licita a cobrança no 

valor de R$ 7.884,51, proveniente de uma recuperação de receita, sob a 

alegação de o EQUIPAMENTO APRESENTAVA NEUTRO ISOLADO, 

FAZENDO COM QUE NÃO FOSSE REGISTRADA A TOTALIDADE DO 

PRODUTO CONSUMIDO NO LOCAL. A jurisprudência traz que a prova da 

irregularidade tem que ser inequívoca, o que não vislumbro no caso em 

comento, pois apesar da irregularidade encontrada não há o liame entre a 

irregularidade e eventual vantagem por parte do promovente, vejamos: 

AGRAVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE 
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ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO MEDIDO. AUSÊNCIA DE PROVA 

INEQUÍVOCA DA IRREGULARIDADE. Não havendo prova inequívoca de 

irregularidade, bem como de alteração significativa no padrão de consumo 

do usuário de energia elétrica, em prejuízo da concessionária, é inexigível 

a fatura de recuperação de valores supostamente não medidos. AGRAVO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo Nº 70066478389, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, 

Julgado em 08/10/2015). (TJ-RS - AGV: 70066478389 RS, Relator: Denise 

Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 08/10/2015, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/10/2015) 

Assim, no que tange ao pedido de adequação da cobrança de fatura 

indevida, entendo pela procedência, restando claro que a fatura 

questionada deve ser cancelada. Nesse sentido a jurisprudência: 

CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO DE FATURAS DE 

CONSUMO. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO DA COBRANÇA 

AUTORIZADA, DE ACORDO COM A MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO 

APRESENTADA. DÚVIDA DIRIMIDA EM PROL DO CONSUMIDOR. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. Insurge-se a autora quanto 

à cobrança incompatível com a medição usual de sua unidade 

consumidora. Prova documental suficiente a apontar à disparidade na 

medição relativa ao mês de julho e agosto de 2012, evidenciando a 

verossimilhança da alegação, e que, associada à hipossuficiência da 

parte consumidora, conduz à desconstituição do débito respectivo. Exame 

técnico realizado no hidrômetro, de outra parte, que apresentou conclusão 

incompatível com a correção esperada do aparelho, pois consignado que 

"foi reprovado no ensaio de erro de indicação na vazão mínima" e que 

"não satisfaz as condições mínimas aplicáveis à verificação por 

solicitação do usuário (...)", fl. 34, não suportando, pois, a versão 

defensiva. Dano moral configurado, tendo em vista a inscrição negativa do 

nome do demandante, que se mostra indevida, uma vez que o valor é 

decorrente de fatura de água com valor superior ao efetivamente devido. 

Quantum arbitrado na sentença que comporta manutenção, porquanto 

estabelecido em patamar, inclusive, inferior aos parâmetros adotados 

pelas Turmas Recursais Cíveis, em casos análogos. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004547394, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado 

em 04/09/2013) APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR COBRANÇA INDEVIDA. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO EXORBITANTE CORRESPONDENTE A UM MÊS 

DE CONSUMO. CIRCUNSTÂNCIA QUE REVELA ERRO DE LEITURA E 

CONSEQUENTE COBRANÇA ILEGAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO. 

POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Incidência do Código de Defesa do 

Consumidor - CDC. É indiscutível a incidência da lei consumeirista em 

situações como a dos autos, pois incontroversa a relação de consumo 

entre as partes, a teor dos artigos 1º, 2°, 3º e parágrafos, da Lei nº 

8.078/90. Nos termos do artigo 14, caput, do CDC, a concessionária 

prestadora do serviço público responde na forma objetiva pelo fato do 

serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo 

diploma legal. Ausente qualquer prova nos autos acerca de algum motivo 

plausível a justificar a elevação desproporcional de consumo de energia 

elétrica na residência da autora, é de ser mantida a determinação de 

devolução em dobro do valor pago indevidamente. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível Nº 70064542871, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, 

Julgado em 10/09/2015). Configurada a falha na prestação do serviço 

entendo que esta se mostrou apta a ensejar a reparação e compensação 

pelos danos sofridos pelo Reclamante, conforme disposto no artigo 6º, VI 

do Código de defesa do consumidor. Ressalte-se que a responsabilidade 

da Reclamada é a objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim 

dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." 

Por tal razão no que tange ao pedido de danos morais, entendo pela 

procedência, pois as tentativas do consumidor em solucionar a questão 

em seara administrativa geraram mágoa e transtornos que não são 

confundíveis com o mero aborrecimento do cotidiano. No entanto, para a 

fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades 

de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a 

gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição 

socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o 

necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da 

parte moralmente lesada. Nesse sentido a jurisprudência: CONSUMIDOR. 

INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO. VALOR 

EXORBITANTE. REDUÇÃO DA COBRANÇA AUTORIZADA, DE ACORDO 

COM A MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO APRESENTADA. DÚVIDA 

DIRIMIDA EM PROL DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM MANTIDO. Insurge-se a autora quanto à cobrança incompatível 

com a medição usual de sua unidade consumidora. Prova documental 

suficiente a apontar à disparidade na medição relativa ao mês de julho e 

agosto de 2012, evidenciando a verossimilhança da alegação, e que, 

associada à hipossuficiência da parte consumidora, conduz à 

desconstituição do débito respectivo. Exame técnico realizado no 

hidrômetro, de outra parte, que apresentou conclusão incompatível com a 

correção esperada do aparelho, pois consignado que "foi reprovado no 

ensaio de erro de indicação na vazão mínima" e que "não satisfaz as 

condições mínimas aplicáveis à verificação por solicitação do usuário 

(...)", fl. 34, não suportando, pois, a versão defensiva. Dano moral 

configurado, tendo em vista a inscrição negativa do nome do demandante, 

que se mostra indevida, uma vez que o valor é decorrente de fatura de 

água com valor superior ao efetivamente devido. Quantum arbitrado na 

sentença que comporta manutenção, porquanto estabelecido em patamar, 

inclusive, inferior aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais 

Cíveis, em casos análogos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004547394, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 04/09/2013) APELAÇÃO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

COBRANÇA INDEVIDA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

EXORBITANTE CORRESPONDENTE A UM MÊS DE CONSUMO. 

CIRCUNSTÂNCIA QUE REVELA ERRO DE LEITURA E CONSEQUENTE 

COBRANÇA ILEGAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO. 

POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Incidência do Código de Defesa do 

Consumidor - CDC. É indiscutível a incidência da lei consumeirista em 

situações como a dos autos, pois incontroversa a relação de consumo 

entre as partes, a teor dos artigos 1º, 2°, 3º e parágrafos, da Lei nº 

8.078/90. Nos termos do artigo 14, caput, do CDC, a concessionária 

prestadora do serviço público responde na forma objetiva pelo fato do 

serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo 

diploma legal. Ausente qualquer prova nos autos acerca de algum motivo 

plausível a justificar a elevação desproporcional de consumo de energia 

elétrica na residência da autora, é de ser mantida a determinação de 

devolução em dobro do valor pago indevidamente. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível Nº 70064542871, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, 

Julgado em 10/09/2015) À vista de tais critérios, bem como, atenta aos 

patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, inclusive, 

levando-se em conta o entendimento da Turma Recursal Única deste 

Estado entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral 

a condenação no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 3. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da 

inicial para: A) Declarar inexigível a Fatura de Recuperação de Energia no 

valor de R$ 7.884,51 (sete mil oitocentos e oitenta e quatro reais e 

cinquenta e um centavos), tornando a cobrança relativa a recuperação de 

receita indevida e inexistente; B) Condenar a ré ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao pagamento à autora IDEAL 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, com juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 – STJ); Com espeque no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, julga-se extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença 

à apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará da Serra/MT, 26 de 

dezembro de 2017. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga [i] [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 
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instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 05 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1001359-24.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO MOREIRA DA SILVA (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO OAB - MT0010755A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR SUDARIA DOS REIS (EXCIPIENTE)

ADEMAR LEMES DE TOLEDO FILHO (EXCIPIENTE)

LEMES DE TOLEDO & CIA LTDA - ME (EXCIPIENTE)

 

Certifico que, apesar de citados, os Executados não se manifestaram. 

Intimo a Parte Exequente para se manifestar requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012290-98.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA TRUBIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO DECANINI NETO OAB - MT0009123A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

GRANTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

 

Certifico que, apesar de intimadas, as Executadas não satisfizeram 

voluntariamente o débito. Intimo a Exequente para se manifestar 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010223-29.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JENOINA ROSELIR DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 8010223-29.2017.8.11.0055 Exequente: Jenoina Roselir de 

Arruda Executado: Embratel TVSAT Telecomunicações S/A. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. A parte exequente levantou os valores depositados nos 

autos (cf. ID n. 11153983 e 11154032). Assim, comprovada a satisfação 

da obrigação e inexistindo requerimentos, na forma determinada pelo 

ilustre magistrado (cf. ID n. 10971718), necessária é a extinção do 

presente feito. 3. Ante o exposto, diante da satisfação da obrigação pela 

parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO 

DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. 

Entrementes, intime-se a executada para se manifestar sobre a 

regularidade dos depósitos e levantamentos supramencionados, vez que 

há dois alvarás emitidos. Caso haja manifestação positiva da executada, 

tornem-se os autos conclusos. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 12 de janeiro de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 12 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-93.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ODIMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000753-93.2017.8.11.0055 Autor: Odimar da Silva Ré: 

Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e inexistindo preliminares a tratar, não havendo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. A priori, no caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Malgrado irresignação da parte adversa, por 

existir relação de consumo entre as partes (artigos 2º, c/c artigos 3º), 

necessário é inverter-se o ônus da prova, com fundamento no 6º, VIII, do 

Código de Processo Civil, pois presentes os requisitos da verossimilhança 

e hipossuficiência técnica em relação a ré. Em síntese, narra o autor que a 

empresa ré cancelou unilateralmente seu número de telefonia móvel (65 

9946 5756), fato que lhe causou inúmeros transtornos. Salienta que 

buscou resolver o problema administrativamente, porém seu número foi 

mantido bloqueado. Posteriormente, informa ter sido obrigado a comprar 

um novo “chip” para ter seu número originário desbloqueado. Por fim, 

sublinha que houve o resgate da linha telefônica, embora tenha 

permanecido por vários dias sem seu telefone. Diante desses fatos 

pleiteia reparação por danos de ordem material e moral sofridos. A ré, ao 

seu turno, ilustrou que não praticou qualquer ato ilícito no presente caso, 

bem como salienta que os fatos narrados pelo autor não ensejam 

compensação por danos morais. Analisando o acima narrado, bem como a 

prova produzida nos autos, resta controverso o cancelamento indevido de 
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número telefônico e o resgate desse após alguns dias de bloqueio. Neste 

cotejo, reputo assistir parcial razão ao autor. Explico. Ab initio, afasto a 

preliminar de incompetência absoluta do juizado para causas de alta 

complexidade suscitada pela ré, considerando ser desnecessária a 

realização de quaisquer perícias no presente caso, isto porque toda a 

celeuma posta pode ser resolvida em análise do acervo probatório já 

juntado aos autos O autor demonstra nos autos que teve sua linha 

telefônica bloqueada e que para ter referida linha funcionando 

normalmente teve que efetuar a compra de um novo “chip”, conforme 

contrato assinado em 09 de junho de 2017, anexo a petição inicial Neste 

contexto, com fulcro no art. 6º da Lei 9.099/95, entendo que o autor 

apenas trocou o citado “chip”, por indicação da empresa ré, para ter 

desbloqueado seu número originário. Outrossim, embora a ré afirme que 

não há se falar em danos morais tendo em vista que não há comprovação 

nos autos de que o problema é com o chip e não com o aparelho do 

promovido, entendo que razão não há para referida alegação, haja vista 

que após a troca do chip o telefone do autor funcionou normalmente, 

caracterizando falha na prestação de serviço da empresa promovida. 

Diante dos fatos alegados, provas produzidas e distribuição do ônus da 

prova, conclui-se que houve falha na prestação do serviço in casu, 

devendo a ré indenizar o autor pelo tempo de não utilização da referida 

linha e transtornos correlatos. Tal conduta demonstra falha na prestação 

do serviço em questão, tanto pela negligência operacional que obrigou o 

autor a trocar de chip para desbloquear seu número de telefone originário 

e pelo período em que o acesso a citada linha foi obstado, quanto pela 

violação ao dever de informação adequada[5]. Não há dúvida de que os 

obstáculos criados pela ré para que o autor obtivesse acesso a sua linha 

telefônica, bem como o período em que não pode gozar dos serviços 

essenciais ofertados pela ré[6], ocasionaram danos que superaram o 

chamado mero aborrecimento – que constitui danos não indenizáveis – ao 

contrário, causou grande angústia, quebra da justa expectativa, do dever 

de confiança, da lealdade etc, razão pela qual é devida a reparação por 

danos morais por parte ré. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso[7] (Súmula 54 do STJ), e 

correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ), por se vislumbrar no caso concreto responsabilidade 

extracontratual. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 

55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 

30 de dezembro de 2017 Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

[5] Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação 

adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem; [6] RECURSO INOMINADO. TELEFONIA FIXA. SOLICITAÇÃO 

DE PORTABILIDADE. CANCELAMENTO INDEVIDO DO SERVIÇO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Caracteriza ato ilícito o cancelamento da linha telefônica móvel 

quando não foi realizado pedido nesse sentido pelo titular, tampouco 

inexistem débitos pendentes de pagamento. Consumidora que comprovou 

através do número de protocolo indicado na inicial que solicitou apenas a 

portabilidade de sua linha telefônica, se desincumbindo de seu ônus 

probatório (art. 333, I do CPC). Empresa recorrente que embora tenha 

alegado, não apresentou prova inconcussa de que houve solicitação de 

cancelamento do serviço pela consumidora. O telefone é considerado 

indispensável à vida moderna. O cancelamento indevido do serviço 

acarreta, inegavelmente, transtornos ao usuário. Para a fixação de 

indenização por danos morais, deve o magistrado levar em conta as 

condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem 

como o grau de culpa da parte requerida para a ocorrência do evento, não 

havendo justificativa para a redução do quantum arbitrado quando 

observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que não se 

mostra elevado. Sentença mantida. (Execução de Título Judicial 

154342420158110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

10/05/2016, Publicado no DJE 10/05/2016) (grifo nosso). [7] Data do 

bloqueio indevido da linha telefônica do autor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-24.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MACSILENE APARECIDA TAVARES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO)

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000486-24.2017.8.11.0055 Autora: Macsilene Aparecida 

Tavares de Lima Ré: Motorola Indústria Ltda. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). No caso em epígrafe resta configurada 

relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, 
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assim restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema 

consumerista. Inclusive no tocante a inversão do ônus da prova (art. 6º, 

inc. VIII do CDC). A autora sustenta que adquiriu um aparelho telefônico da 

marca Motorola, modelo Moto G Colors 16GB, pela importância de R$ 

899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), junto a Loja Casas Bahia, com 

garantia estendida, bem como salienta que este apresentou defeito no dia 

seguinte a compra, motivo pelo qual foi trocado pela loja. Entrementes, 

cerca de nove meses após a compra, o aparelho apresentou novo vício, 

motivo pelo qual o aparelho foi enviado para a assistência técnica em 04 

de abril de 2017. Porém, a autora afirma que o aparelho nunca foi 

devolvido (foi extraviado pelos Correios), motivo pelo qual buscou resolver 

o impasse na via administrativas, inclusive com apoio do Procon/Tangará 

da Serra-MT. Neste contexto analítico a autora pleiteia em juízo a troca do 

aparelho citado ou a devolução dos valores gastos corrigidos 

monetariamente, bem como a compensação por danos de ordem moral no 

importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A ré, ao seu turno, não 

controverte os fatos narrados na petição inicial, apenas informa que o 

aparelho não foi entregue porque foi extraviado pelos Correios, razão pela 

qual não teria responsabilidade pelos danos suportados pela autora. 

Ademais, informa que o caso narrado possui natureza jurídica de mero 

aborrecimento, impassível de compensação pecuniária. Após análise 

detida dos fatos e provas apresentados no presente processo entendo 

assistir parcial razão a autora. Os documentos dos autos trazidos pela 

parte autora (nota fiscal de compra do produto, extrato de rastreamento 

do produto enviado para assistência técnica, comprovante de envio para 

assistência técnica, procedimento administrativo junto ao Procon e notas 

fiscais dos produtos trocados) cumulados com a inversão do ônus da 

prova dão conta de que a versão trazida por esta é verossímil, no sentido 

de que houve falha na prestação do serviço consistente na superação do 

prazo legal para resolução de vícios do produto, após envio à assistência 

técnica, durante o prazo de garantia, por problemas inerentes a fortuito 

interno da empresa ré. Ademais, é inconteste que o aparelho apresentou 

defeitos e que esses comprometiam o uso do aparelho celular, inclusive 

houve envio para a assistência técnica, porém até a presente data não se 

tem notícia da entrega de outro produto ou devolução dos valores pagos 

por este. Portanto, entendo que houve violação dos deveres anexos ao 

contrato[5]. Outrossim, não há nos autos quaisquer provas produzidas 

pelas rés, esta não juntou qualquer documento indiciário de prova 

impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da autora (na forma do art. 

373, II do CPC) – ônus que lhes competia, sublinhe-se. Assim, se mostra 

imprescindível que a ré promova o ressarcimento do montante de R$ 

899,00 (oitocentos e noventa e nove reais) pagos pela autora pelo produto 

viciado, na forma do art. 944 do Código Civil. Por fim, não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando demora não 

justificada na solução do defeito (no presente caso o atraso já durou nove 

meses), dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL E MORAL - PROCEDÊNCIA PARCIAL - AQUISIÇÃO DE 

TELEVISOR - DEFEITO - EXCLUDENTES DO DEVER DE REPARAR - NÃO 

DEMONSTRAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TROCA DO 

PRODUTO OU CONSERTO - FALTA DE DILIGÊNCIA - DANO MORAL 

DEVIDO - RECURSO PROVIDO. Para que seja eximido do dever de 

indenizar, o fornecedor tem que comprovar que não colocou o produto no 

mercado (art. 12, § 3°, I, do CDC), ou que não existe o defeito apontado 

(art. 12, § 3°, II e 14, § 3°, I), ou que o dano resultante se deu por culpa 

exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 3°, III e 14, § 3°, II). A demora 

na solução do defeito encontrado no bem adquirido, obrigando a parte a 

buscar o órgão jurisdicional para resolvê-lo, causa transtorno passível de 

reparação por dano moral (art. 5º, V e X da CF). (Ap 177112/2016, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 08/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) (grifo nosso). RECURSO 

INOMINADO. ULTRABOOK. VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO 

LEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ultrabook que apresentou vício de 

fabricação, tendo sido o vício sanado apenas com ajuizamento da ação e 

deferimento de liminar. A doutrina aponta o dever de qualidade nas 

relações de consumo como um dos grandes nortes instituídos pelo Código 

de Defesa do Consumidor. Levando em consideração a aplicação da 

legislação especial ao caso em tela, impõe-se a responsabilização da 

fornecedora e do comerciante na forma objetiva, o que significa a 

dispensa da prova de culpa para restar evidenciado o dever de indenizar, 

bastando a existência do dano e do nexo de causalidade, que restaram 

demonstrados no caso dos autos. A frustração, a interrupção do uso do 

aparelho por vício inesperado, a busca pela solução do impasse não 

encontrada via extrajudicial, ensejam o dever de indenizar. O dano moral 

além de servir como reparação do prejuízo moral suportado 

indevidamente, serve também como instrumento didático pedagógico para 

que as empresas e os estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e 

passem a respeitar não só a legislação em vigor, mas o consumidor e a 

própria relação de consumo. A fixação da indenização deve ser feita com 

observância dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Redução do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido. [...] 

Restando comprovada a existência de vício de qualidade do produto, tem o 

Reclamante direito à substituição do produto e a reparação por danos 

morais, pois o ULTRABOOK adquirido pelo Autor apresentou vício (bateria 

descarregando) antes mesmo de vir utilizá-lo, quando da entrega da 

mercadoria, ficando, com isso, privado de utilizá-lo normalmente por longo 

tempo, até que a substituição fosse levada a efeito pela Reclamada, após 

mais de sete meses, ainda assim, em cumprimento à determinação judicial. 

Em casos tais, o dano moral defluiu da quebra de confiança, uma vez que 

o Reclamante teve sua expectativa frustrada pelo vício não sanado em 

tempo oportuno, além do sentimento de vulnerabilidade e incapacidade do 

consumidor que percebe ter adquirido aparelho inadequado à sua 

necessidade após ter desembolsado considerável quantia em dinheiro. [...] 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 149088320138110015/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/02/2016, Publicado no DJE 

19/02/2016) (grifo nosso). RECURSO INOMINADO. TELEVISÃO. VÍCIO DO 

PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. TENTATIVA DE 

RESOLUÇÃO DO IMPASSE EXTRAJUDICIALMENTE SEM ÊXITO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo vício do produto cujo problema não é 

solucionado em definitivo no trintídio legal, surge o direito à parte de ver 

restituído o valor por ele despendido. Descumprimento contratual que 

ultrapassa a barreira do mero aborrecimento cotidiano, pois a parte 

adquiriu refrigerador, o qual apresentou vício que impossibilitou sua 

utilização desde sua entrega. Tentativas de solução do impasse via 

extrajudicial, sem êxito. Para a fixação de indenização por danos morais, 

deve o magistrado levar em conta as condições pessoais das partes, a 

extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa da parte 

requerida para a ocorrência do evento, não devendo ser reduzido o 

quantum arbitrado quando observados os critérios da proporcionalidade e 

da razoabilidade. [...] (Procedimento do Juizado Especial Cível 

288416820138110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

08/11/2016, Publicado no DJE 08/11/2016) E, considerando a 

responsabilidade objetiva dos fornecedores, que somente é afastada 

quando comprovado que o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva da 

vítima ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 18, do CDC), necessária é a 

reparação por danos morais e materiais no presente caso. Ademais, o 

dano moral a ser reparado é puro, pois atingiu direito de personalidade, a 

honra subjetiva da pessoa. A impotência do consumidor às práticas 

usuais do fornecedor, como no caso em tela, causam mais do que mero 

dissabor, trazendo sentimento de angustia, ansiedade e humilhação. A ré 

violou a boa-fé objetiva trazida pela legislação consumerista para dar 

equilíbrio às relações contratuais entre consumidores e fornecedores (art. 

4º, inc. III do CDC). Dito isso, deve indenizar a autora em danos morais, 

cuja prova é dispensada, pois presumida. Configuram-se in re ipsa, isto é, 

decorrem dos transtornos, preocupações e aborrecimentos causados 

pelo evento, prescindindo de provas. Bem como por não ter sido 

respeitado o dever de informação adequada correlata a prestação de 

serviço in casu. Posto isso, considerando-se as circunstâncias do caso, a 

condição econômica das partes, o caráter pedagógico da condenação, 

entendo que o valor R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais a 

ser pago pela parte ré é justo. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial para: a) 

Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a 

título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade 

contratual, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento. b) 

Condenar a ré ao pagamento de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove 

reais), a titulo de danos materiais, sobre o qual incidirá correção monetária 
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pelo INPC, a partir do pagamento, mais juros de mora simples, de 1% ao 

mês, a partir da citação. Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 

9.099/95, art. 55. Por consequência, julga-se extinto o feito, com 

julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 08 de janeiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 08 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] [...] são deveres inerentes a qualquer negócio, sem 

necessidade de previsão no instrumento. Entre eles merecem destaque o 

dever de cuidado, o dever de respeito, o dever de lealdade, o dever de 

probidade, o dever de informar, o dever de transparência, o dever de agir 

honestamente e com razoabilidade”.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010962-70.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SENEM DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8010962-70.2015.8.11.0055 Embargante: Marina Senem de 

Araújo Embargado: Município de Tangará da Serra-MT PROJETO DE 

SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO promovidos pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA 

SERRA-MT em face de MARINA SENEM DE ARAÚJO. Em síntese, os 

embargos versam sobre excesso de penhora decorrentes da utilização 

parâmetros equivocados para o cálculo do montante da condenação. 

Após detida análise das alegações das partes é preciso reconhecer a 

improcedência dos embargos opostos. Vejamos: O dispositivo da 

sentença foi assim exarado: ANTE O EXPOSTO, com base em tudo o que 

consta dos autos, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO inicial: DECLARAR o direito da parte reclamante em receber o 

adicional de insalubridade, nos termos do Laudo Técnico, em grau médio 

no percentual de 20%, referente ao período de maio/2014 à junho/2015 em 

o promovente laborou no Centro de Especialidades/Centro de Testagem e 

Aconsellhamento exposta a risco biológico; CONDENAR a parte reclamada 

ao pagamento, ainda, dos respectivos reflexos, quais sejam: férias e 1/3 

de férias; gratificação natalina ou décimo terceiro salário; licença prêmio e 

15 dias da licença para tratamento de saúde, referente ao período de 

maio/2014 à junho/2015. Referidos valores deverão ser devidamente 

atualizados, com juros de 6% ao ano até a data da nova redação do 

art.1º-F da Lei nº 9.494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29/06/2009, e 

após, a incidência daqueles empregados à caderneta de poupança, 

contados da citação válida (Súmula 204 do STJ), e ainda com correção 

monetária pelo IPCA, desde o vencimento de cada parcela até o devido 

pagamento (TJ/MT. Ap 9774/2014, 3ª CCÍVEL, J. 31/03/2015, Pub. DJE 

09/04/2015), observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários 

mínimos. Condena-se a parte reclamada, ainda, a suportar os encargos 

previdenciários decorrentes dessa decisão. Houve interposição de 

recurso inominado pela embargada que culminou na alteração da 

percentagem do adicional de insalubridade (de 20% para 30%). Em que 

pese o embargante ilustrar divergência nos parâmetros de calculo 

adotados pela embargada, em sua planilha de cálculos não demonstra qual 

índice de correção monetária foi adotado, tampouco o percentual de juros 

utilizado, o que contraria a dicção expressa do art. 525 § 4º do Código de 

Processo Civil. E, considerando que a embargada utilizou os parâmetros 

definidos em sentença para elaboração do quantum devido, conforme se 

verifica da planilha inserida em ID n. 10422520 e 10422506, é preciso 

reconhecer a improcedência dos presentes embargos. 3. Ante o exposto, 

opino por JULGAR IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, por 

inexistir excesso de execução, na forma do art. 525, V do Código de 

Processo Civil. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 08 

de janeiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 08 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito Parte superior do formulário [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000670-77.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TORRES LINCOLN PRATA CUNHA (REQUERIDO)

 

Certifico que em razão da revelia transcorreu o prazo de 15 dias, em 

cartório, sem que a Parte Executada se manifestasse. Intimo a Parte 

Exequente para se manifestar requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-28.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)
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LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS OAB - MT18836/O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

VISTOS. Intime-se a reclamante para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar sobre o comprovante de depósito do ID 10527149. Caso haja 

concordância com o valor depositado e seja solicitado o levantamento, 

desde já defiro o pedido. Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante 

possui poderes na procuração outorgada, se for o caso, para 

levantamento de valores. Em caso positivo, expeça-se alvará de 

levantamento. Tendo em vista que o adimplemento da obrigação foi 

voluntário, após o levantamento, intime-se o reclamante para se manifestar 

no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja requerido, presumir-se-á o 

adimplemento integral da obrigação, devendo os autos tornar à conclusão 

para extinção (art. 924, II, do CPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

ARQUIVEM-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 06 de novembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-32.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES OAB - MT0016155A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. Intimo a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010612-48.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO o Reclamante para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001246-70.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001246-70.2017.8.11.0055 Autor: Marcos Pereira de Jesus Ré: 

Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da empresa 

ré por uma dívida total no valor de R$ 304,66 (trezentos e quatro reais e 

sessenta e seis centavos), como prova a certidão de restrição anexa aos 

autos (cf. ID n. 10448615). Todavia, afirma peremptoriamente o autor que 

desconhece a dívida em questão, razão pela qual a inclusão de seu nome 

no cadastro de devedores seria indevida e, consequentemente, implicaria 

em danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi 

devida, vez que a autora não promoveu os pagamentos decorrentes do 

contrato de prestação de serviços firmados entre as partes. Neste caso, 

havendo a negativa de contratação (ou desconhecimento de débitos), 

cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as 

partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção 

de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos a realização do 

negócio jurídico juntando cópia do contrato de adesão devidamente 

assinado pelo autor (cf. ID n. 11092248) – assinatura idêntica a dos 

documentos juntados com petitório inicial, frise-se (cf. documentos em ID 

n. 10448597). Neste ponto é importante asseverar ser despicienda a 

produção de prova pericial para o deslinde do caso em epígrafe porque as 

assinaturas a serem contrastadas são semelhantes. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] 

“A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da 

revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Portanto, é preciso reconhecer que a ré demonstrou que o 

autor contratou seus serviços, porém quedou-se inadimplente. Bem como 

demonstrou a origem dos débitos (débitos oriundos do serviço de 

telefônica móvel). Assim, as alegações de inexistência de contratação (ou 

desconhecimento de débitos) se mostram inverossímeis. Diante do 

exposto, entendo ser o arcabouço probatório suficiente para ilidir dúvidas 

em referência à existência da citada relação jurídica. O que implica dizer 

que inexiste fraude perpetrada por terceiro no presente caso, bem como 

ser incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando 

apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida 

ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à 

míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pelo 

autor nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus do autor, na 

forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir comprovante de pagamento em 

relação ao débito inscrito, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. 

Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 
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ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão ao autor. Isto porque uma vez demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual e, por 

consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se 

conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no 

presente caso. No que tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos 

de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta é de 

responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, 

portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste sentido é o 

posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe 

ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Por fim, ainda, analisando as 

provas trazidas pelo autor e as provas trazidas pela ré, resta 

caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé da 

parte autora e, por conseguinte, condeno ao pagamento de multa de 5% 

(cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 

do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual 

pleiteado pela ré. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 08 de janeiro de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 08 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de 

má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001239-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE JOSE ROSENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001239-78.2017.8.11.0055 Autor: Felipe José Roseno Ré: 

Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da empresa 

ré por uma dívida total no valor de R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e 

noventa e nove centavos), como prova a certidão de restrição anexa aos 

autos (cf. ID n. 10435749). Todavia, afirma peremptoriamente o autor que 

desconhece a dívida em questão, razão pela qual a inclusão de seu nome 

no cadastro de devedores seria indevida e, consequentemente, implicaria 

em danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi 

devida, vez que o autor não promoveu os pagamentos decorrentes do 

contrato de prestação de serviços firmados entre as partes. Neste caso, 

havendo a negativa de contratação (ou desconhecimento de débitos), 

cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as 

partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção 

de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos a realização do 

negócio jurídico juntando cópia do contrato de adesão devidamente 

assinado pelo autor (cf. ID n. 11192771) – assinatura idêntica a dos 

documentos juntados com petitório inicial, frise-se (cf. documentos em ID 

n. 10435745). Bem como junta aos autos cópia dos extratos das ligações 

realizados pelo autor e cópia de documentos pessoais apresentados na 

contratação – que são idênticos ao juntado com a petição inicial. Neste 

ponto é importante asseverar ser despicienda a produção de prova 

pericial para o deslinde do caso em epígrafe porque as assinaturas a 

serem contrastadas são semelhantes. Neste sentido é o entendimento do 

E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção 

de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu 

conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra 

circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Portanto, é preciso reconhecer que a ré demonstrou que o 

autor contratou seus serviços, porém quedou-se inadimplente. Bem como 

demonstrou a origem dos débitos (débitos oriundos do serviço de 

telefônica móvel). Assim, as alegações de inexistência de contratação (ou 
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desconhecimento de débitos) se mostram inverossímeis. Diante do 

exposto, entendo ser o arcabouço probatório suficiente para ilidir dúvidas 

em referência à existência da citada relação jurídica. O que implica dizer 

que inexiste fraude perpetrada por terceiro no presente caso, bem como 

ser incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando 

apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida 

ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à 

míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pelo 

autor nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus do autor, na 

forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir comprovante de pagamento em 

relação ao débito inscrito, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. 

Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). No que tange a notificação prévia de 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta 

é de responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de 

inadimplentes, portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste 

sentido é o posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Ademais, no 

presente caso, resta claro que mesmo que a cobrança fosse indevida, 

não faria a parte autora jus a qualquer indenização por danos de ordem 

moral, isto porque em seu nome existem outras inscrições preexistentes 

por inadimplemento, neste caso, incide o entendimento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito: Súmula 385 do STJ: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. É justamente neste sentido o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, vejamos: 

[...] Além disso, em se tratando de devedor contumaz, negativado com 

vários registros de dívidas. Aplica-se ao caso a Súmula nº 385 do STJ: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado direito ao cancelamento”.(Ap 41660/2014, DES. ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014) (grifo nosso). É importante 

ressaltar que a parte autora não trouxe aos autos nenhuma prova sequer 

de que as demais inscrições seriam indevidas; assim, sem demonstrar que 

há discussão judicial a seu respeito, bem como ilustrar os motivos pelos 

quais as negativações são ilícitas, reputam-se hígidas às citadas 

inscrições preexistentes. Neste diapasão, é preciso reconhecer que não 

há distinguishing – enquanto distinção do caso concreto e o paradigma 

adotado nesta decisão (Súmula 385 do STJ) –, porque os fundamentos do 

enunciado citado se adequam perfeitamente ao caso posto. É dizer, 

havendo inscrição anterior devida inexiste ofensa à honra subjetiva do 

devedor, embora seja possível cancelamento da inscrição posterior no 

caso desta ser indevida – o que não é o caso, frise-se. Ante o exposto, 

reputo no presente caso não assistir razão à parte autora. Isto porque 

uma vez demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento 

contratual daí decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por 

consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se 

conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no 

presente caso. Por fim, ainda, analisando as provas trazidas pelo autor e 

as provas trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé 

daquele, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo 

Civil, notadamente quando se observa a alteração da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Ademais, opino por 

reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condeno ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 08 de janeiro de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 08 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] ENUNCIADO 136 – 

O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação 

ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização 

nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de 

Processo Civil.
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Autos n. 1001412-05.2017.8.11.0055 Autor: Rodrigo Nuss Ré: Banco 

Santander e Outro. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a autora requereu a 

desistência do feito (cf. ID n. 11281488). O pleito é perfeitamente possível, 

registrando-se que à parte autora compete analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação, dispondo do direito que lhe é garantido pela 

Constituição da República, observados os requisitos da legislação 

instrumental. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR a desistência da 

ação formulada pela parte autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, 

fazendo-o por sentença, nos termos do art. 200, paragrafo único, do CPC 

e, por consequência, JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas nessa fase, conforme dicção do 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 08 de janeiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 08 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001247-55.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARBONERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA PRATES PEGNORATTO (REQUERIDO)

RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VITOR LIMA RIBEIRO OAB - MT23387/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001247-55.2017.8.11.0055 Autora: Ana Paula Carbonera Réus: 

Ricardo Alexandre dos Santos e Outra. PROJETO DE SENTENÇA: 1. 

RELATÓRIO: Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam ilustrada pelos reclamados, uma vez que o proprietário 

do veículo é legitimado passivo em ações de indenização decorrentes de 

acidente de transito. Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSITICO – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – DISTINÇÃO 

ENTRE PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Tem legitimidade para figurar no polo passivo, o 

proprietário do veículo, este que responde pelos danos causados por 

terceiro no uso de seu veículo. (Ap 34956/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2016, 

Publicado no DJE 07/10/2016) Feito em ordem. Passo diretamente à análise 

do mérito da pretensão. Antes de adentrar ao mérito do caso em testilha, 

insta salientar que, em feitos que tramitam perante o Juizado Especial, 

vigoram as mesmas regras previstas no CPC no tocante ao ônus da 

prova, ou seja, compete à parte interessada provar o que alega. O pedido 

objeto do presente processo está baseado no Direito comum, amparado 

pelo artigo 186 do Código Civil de 2002, verbis: Art. 186: Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Convém ressaltar, também, que a responsabilidade civil é uma das fontes 

das obrigações, importando no dever de ressarcir o prejuízo causado a 

outrem em razão de um ato ilícito. Assim, o ato ilícito, que em sentido amplo 

é aquele que fere o ordenamento jurídico, gera a obrigação de indenizar, 

conforme o disposto no art. 927 do Código Civil de 2002. Dessa forma, as 

pretensões da reclamante estão condicionadas à responsabilidade 

subjetiva, razão pela qual passo a verificar se restaram configurados os 

elementos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta culposa, o 

nexo causal e o dano. A reclamação é parcialmente procedente. Da 

análise das provas apresentadas pelas partes, observa-se que a 

reclamante estava trafegando pela Avenida Ismael José do Nascimento, 

em 08 de dezembro de 2016, com sua motocicleta HONDA/BIZ C100, 

Ano/modelo 2005, Placa KAG 1109, quando foi abalroada pelo veiculo 

conduzido pelo primeiro requerido (VW GOL 1.0, Ano/Modelo 2008, Placa 

NJK 3699), de propriedade da segunda requerida. Os fatos narrados – e a 

respectiva culpa pelo sinistro – foram reconhecidos pelos requeridos, uma 

vez que a manobra realizada não observou os deveres de cuidado 

estabelecidos no Código de Transito Brasileiro. Além disso, há prova 

suficiente da referida responsabilidade (vídeo, fotos e boletim de 

ocorrência anexos à petição inicial). Como consequência do episódio 

narrado, a reclamante sofreu escoriações e danos materiais em sua 

motocicleta (cf. laudo médico e orçamentos anexos à petição inicial). 

Diante do narrado, é necessário reconhecer verdadeiros os fatos 

narrados pela reclamante em sua petição inicial. Nesse passo, o condutor 

de veículo que realiza atravessa via preferencial (em especial avenidas 

com grande fluxo de veículos), deve cercar-se de cuidados especiais só 

a realizando quando as condições lhe forem favoráveis, sob pena de ser 

responsabilizado por danos advindos de acidente de trânsito provocado 

por essa mesma manobra. Certo, assim, que, antes de realizar a travessia 

da via preferencial, deveria o reclamado observar se havia algum 

automóvel trafegando na via de maior tráfego, estando patente a 

configuração de sua culpa na modalidade de imprudência. Em relação ao 

dano suportado pela reclamante, considerando a dinâmica do acidente e 

circunstâncias fáticas trazidas à apreciação, também se mostra razoável 

o valor constante das notas e recibos juntados aos autos, porque todos 

eles guardam estreita relação com as consequências do acidente que 

perfazem o montante de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais). Bem como, 

os relacionados as despesas médicas demonstradas pela reclamante, que 

perfazem a monta de R$ 657,79 (seiscentos e cinquenta e sete reais e 

setenta e nove centavos) – valores sem atualização. Também resta 

comprovado o nexo de causalidade entre os danos experimentados pela 

reclamante e a conduta culposa do primeiro requerido, posto que do 

acidente de trânsito ocasionado pela imprudência deste que gerou os 

danos mencionados. Pretende ainda a reclamante indenização pelos 

danos morais, em decorrência dos ferimentos relacionados ao acidente, 

que lhe geraram dores e aborrecimentos de toda ordem. Não há dúvida 

que a reclamante sofreu grave lesão corporal decorrente do sinistro, 

sendo certo que, pela natureza e extensão, certamente fez com que a 

reclamante se afastasse temporariamente de suas ocupações habituais. 

Resta evidente, assim, que a reclamante sofreu danos morais 

consideráveis, em especial em decorrência das dores físicas relativas aos 

ferimentos, não se podendo concluir que o evento não passou de um mero 

aborrecimento corriqueiro como querem fazer crer as reclamadas. A 

jurisprudência é iterativa quanto ao cabimento do ressarcimento de 

indenização por danos extrapatrimoniais em casos desse jaez: 

TJSP-0511563) RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. 

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO OCORRIDO EM VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO 

DE ITAPIRA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS DO LOTEAMENTO 

"PARQUE SANTA BÁRBARA". OMISSÃO DA MUNICIPALIDADE QUANTO À 

ADEQUADA SINALIZAÇÃO DAS RUAS. NEGLIGÊNCIA CORROBORADA 

PELOS TESTEMUNHOS COLACIONADOS AOS AUTOS. DANO MORAL 

CONFIGURADO. NECESSIDADE DE VÁRIOS PROCEDIMENTOS 

MÉDICO-CIRÚRGICOS PARA CORREÇÃO E TRATAMENTO DOS TRAUMAS 

SOFRIDOS NO ACIDENTE. Limitação parcial do membro superior direito, 

que não impossibilita ao autor o exercício do ofício de cabeleireiro. 

Pensionamento afastado. Apelação parcialmente provida. 

CONSOLIDAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. Juros de mora e 

atualização monetária. Não incidência do disposto na Lei nº 11.960/2009. 

Juros à razão de 1% ao mês, desde a data do evento danoso. Exegese do 

disposto na Súmula nº 54 do STJ. Atualização monetária nos termos da 

Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a contar do 

arbitramento (Súmula nº 362 do e. STJ). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

Montante arbitrado em valor fixo. Revisão. Verba honorária devida à razão 

de 10% sobre o valor da condenação. Exegese do estabelecido no artigo 

20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil. (Apelação nº 

0001663-03.2007.8.26.0272, 5ª Câmara de Direito Público do TJSP, Rel. 

Fermino Magnani Filho. j. 30.09.2013, DJe 18.10.2013). No tocante à 

fixação do valor a título de danos morais, deve-se considerar, além da 

posição social do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, o grau 

de dolo ou culpa e a tripla função de representar pena ao infrator, o 

caráter pedagógico e a compensação ao lesado, observando-se sempre 

que a indenização por dano moral não pode erigir-se em causa 

determinante de enriquecimento sem causa. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Em assim sendo, o julgamento mais justo e 

equânime de acordo com o que consta dos autos, é a procedência parcial 

do pleito inicial, no sentido de condenar os requeridos ao pagamento de R$ 

4.757,79 (quatro mil setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove 

centavos), à reclamante, a título de danos materiais, bem como do valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos 

extrapatrimoniais. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a reclamação, para condenar os 

reclamados RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS e JESSICA PRATES 

PEGNORATTO no pagamento à reclamante ANA PAULA CARBONERA do 

valor de R$ 4.757,79 (quatro mil setecentos e cinquenta e sete reais e 

setenta e nove centavos) a título de danos materiais, e do valor de R$ 
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3.000,00 (três mil reais) a título de danos extrapatrimoniais (morais). Por 

consequência, opino por julgar extinto o processo com resolução de 

mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. O valor fixado para ressarcimento 

dos danos patrimoniais deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

INPC desde a data do ajuizamento da ação, bem como de juros legais de 

1% (um por cento) ao mês desde a data do fato, posto tratar-se de mora 

ex re, como assaz determina o art. 398, do Código Civil de 2002, e a 

Súmula nº 54, do C. Superior Tribunal de Justiça: “Os juros moratórios 

fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade 

extracontratual”. O valor fixado para ressarcimento dos danos 

extrapatrimoniais (morais) deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo INPC desde a data do arbitramento, que coincide com a data da 

prolação desta sentença, bem como de juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês desde a data da citação (Súmula nº 362 do STJ). Fixo os juros 

legais em 1% ao mês, com base no art. 161, § 1º, do Código Tributário 

Nacional. Sem custas, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 09 

de janeiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 09 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000689-83.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALERI POTRICH JUNIOR - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMIR BARDELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO)

 

Vistos. Embora tenha constado no termo de audiência que o prazo de 

defesa se dará até a data designada para audiência de instrução, 

CONCEDO o prazo de 05 (cinco) dias, para que o reclamado apresente 

contestação. Após, INTIME-SE o reclamante para, querendo, oferecer 

impugnação no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, conclusos para 

deliberações quanto a necessidade de designar audiência de instrução ou 

análise de possibilidade de julgamento antecipado. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000613-59.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000613-59.2017.8.11.0055 Autora: Dellalibera & Cia Ltda. – ME. 

Réu: Carlos Alberto dos Santos PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a 

autora requereu a desistência do feito em audiência de conciliação (cf. ID 

n. 11205602). O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à 

parte autora compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a 

ação, dispondo do direito que lhe é garantido pela Constituição da 

República, observados os requisitos da legislação instrumental. 3. Ante o 

exposto, opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela 

parte autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por 

sentença, nos termos do art. 200, paragrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, 

§ 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas nessa fase, conforme dicção do 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 10 de janeiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 10 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010259-71.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO ROBERTO VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO ROBERTO VIEIRA OAB - MT0012983A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8010259-71.2017.8.11.0055 Autor: Francisco Ferreira de Araújo 

Réu: Celso Roberto Vieira PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de incompetência 

absoluta suscitada pelo réu porque, embora o autor tenha se equivocado 

e distribuído ação com rito incompatível com o dos Juizados Especiais, foi 

facultada a emenda à petição inicial e o referido vício foi sanado (cf. ID n. 

6379193 e 6379204). Assim, presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, superada a 

preliminar suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Pois bem. De mais a mais, afirma a parte autora que é credora do 

réu do montante de R$ 13.319,00 (treze mil e trezentos e dezenove reais), 

decorrente de cheque emitido e posteriormente devolvido pelo motivo n. 44 

(“cheque prescrito”). Por tal razão, requer a parte autora que seja julgado 

procedente o pedido da presente ação para condenar o réu ao pagamento 

desta quantia atualizada. Com efeito, a relação causal do negócio jurídico 

firmado entre as partes foi devidamente demonstrada, tendo o réu 

confirmado a relação jurídica – embora afirme ter realizado o pagamento 
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do débito – somado aos documentos constantes dos autos, implicam na 

procedência parcial do pedido, pelo que é a parte autora credora da 

quantia citada, impondo-se o pagamento por parte do réu, sob pena de 

enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 

Consigno que o réu não colacionou aos autos nenhuma prova sequer do 

pagamento informado, ônus que lhe competia na forma do art. 373, II do 

CPC. Isso porque a prova do adimplemento compete ao devedor (art. 304 

do CC), cabendo-lhe cercar-se de cautelas quanto a prova deste fato 

jurídico. Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO ORDINÁRIA – QUITAÇÃO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – 

NENHUM DOS CONTRATANTES, ANTES DE CUMPRIDA A SUA 

OBRIGAÇÃO, PODE EXIGIR O IMPLEMENTO DA DO OUTRO – ÔNUS 

PROBATÓRIO DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes 

de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. 

Inteligência do art. 476 do CC. A prova do adimplemento deve ser do 

devedor, que é o interessado na extinção da dívida (CC, art. 304). Cabe ao 

devedor, no momento do pagamento, cercar-se das cautelas necessárias 

à validade do adimplemento, efetuar a entrega da prestação devida ao 

legítimo credor, mediante regular quitação, nos termos do disposto no 

artigo 319 do Código Civil. (Ap 110353/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017) (grifo nosso). No 

que toca a atualização do débito, o STJ tem entendimento pacífico (firmado 

em sede de recursos repetitivos[5]) de que nas ações de cobrança de 

cheques (qualquer delas) a correção monetária incide a partir da emissão 

estampada na cártula e os juros de mora a partir da primeira apresentação 

do referido título de crédito. Neste contexto, o montante devido pelo réu, 

sem atualização monetária e acréscimo de juros, perfazia o montante de 

R$ 13.319,00 (treze mil trezentos e dezenove reais). Estes valores 

deverão ser acrescidos de juros de mora simples, a base de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da primeira apresentação à instituição financeira e 

correção monetária pelo INPC a partir da data de emissão do título. 3. 

DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para condenar a ré ao 

pagamento de R$ 13.319,00 (treze mil trezentos e dezenove reais)[6], 

acrescidos de juros de mora simples, a base de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da primeira apresentação à instituição financeira e correção 

monetária pelo INPC a partir da data de emissão do título. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se 

a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 10 de janeiro de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 10 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA 

DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. 

TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA 

CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO 

MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985. 

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C 

do CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para 

cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de 

emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira 

apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de 

compensação". 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 

1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016). [6] Valores não atualizados, de 

acordo com o valor grafado no título de crédito (ID n. 6379148 e 6379148).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011447-36.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MARCELINO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 8011447-36.2016.8.11.0055 Autor: Elias Marcelino Dias Ré: 

Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995. 2. A parte autora não 

compareceu à sessão de conciliação (cf. ID n. 11205851), embora tenha 

sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 13699606, 13699607, 

13738667 e 13777957). O comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório (Enunciado n. 20 

do FONAJE[1]), sendo a ausência da parte autora fundamento da extinção 

do feito sem julgamento de mérito (cf. art. 51, I da Lei n. 9.099/95). 3. 

Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino por 

JULGAR EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Ademais, opino por condenar a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, 

caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o 

débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação dependerá 

do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo 

se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 10 

de janeiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 10 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000818-88.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEIR CARLOS LUSTOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000818-88.2017.8.11.0055 Autor: Leir Carlos Lustosa Ré: 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado n. 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se 

que o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob 

orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado 
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Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se 

que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, 

cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é 

exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de 

Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, 

passa-se a analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por LEIR CARLOS LUSTOSA 

em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que se apresenta imprescindível a realização de 

perícia técnica para solução do litígio. Explico: Embora a realização de 

perícia técnica não seja pressuposto necessário para a demonstração de 

invalidez para fins de cobertura do seguro obrigatório[5], é preciso que 

haja prova mínima da referida invalidez, de seu grau, e do nexo de 

causalidade com o acidente de transito. E, analisando a prova juntada aos 

autos é possível concluir que o autor foi submetido a “colectomia direita 

por apendicite complicada”, porém não há nenhum documento que indica 

se tal procedimento implicou em perda de capacidade[6], tampouco o grau 

em que esta se daria[7] (para fins de enquadramento securitário previsto 

no anexo da Lei 6.194/74[8] - que possui rol exemplificativo, frise-se). 

Portanto, por ser absolutamente necessária a perícia médica para 

estabelecer se há incapacidade, e se existente em que grau, necessária é 

a extinção da presente demanda sem julgamento de mérito, por ser 

demanda de maior complexidade, fugindo, assim, da alçada dos Juizados 

Especiais, na forma do art. 3º, caput da Lei 9.099/95[9]. 3. DISPOSITIVO: 

Ante o exposto, opino por JULGAR EXTINTO o feito, nos termos do art. 3º 

c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 11 de janeiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 11 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] A contrario sensu: 

[...] 2. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido 

autoral, quando o laudo médico pericial constata apenas a existência de 

invalidez temporária do membro afetado em razão do acidente de trânsito. 

(Ap 45331/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017) 

(grifo nosso). [6] [...] Em ações dessa natureza, pouco importa a 

divergência fática em relação aos aspectos do acidente, se estava a pé 

ou em uma motocicleta. O que deve ser verificado é que o boletim de 

ocorrência, os relatórios médicos e o laudo pericial comprovam o acidente 

e as lesões sofridas pelo segurado, habilitando-o ao recebimento do 

seguro DPVAT nos termos do art. 5º da Lei 6.194/74. Demonstrada, 

mediante perícia médica produzida em contraditório, a incapacidade parcial 

e incompleta da vítima, decorrente de acidente automobilístico sofrido, ela 

tem direito ao recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT, 

proporcionalmente ao grau de invalidez, nos moldes delineados pelo art. 3º 

§ 1º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.945/2009. (Ap 

127187/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017) 

(grifo nosso). [7] [...] O montante indenizatório do seguro obrigatório 

DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo 

segurado. (Súmulas 474 e 544 do STJ). Se a perícia recair sobre a própria 

parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, 

porquanto de caráter personalíssimo. (Ap 122523/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

29/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017) [8] Sublinhe-se que nos autos 

inexiste documento médico que aponte o autor sofreu “prejuízos 

funcionais não compensáveis de ordem anatômica, respiratória, 

cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer espécie” com 

comprometimento de função vital. [9] Art. 3º O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas:

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010141-95.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDA MARCOLINA TORRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA- SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

LUCAS SCHWINDEN DALLAMICO OAB - MT0016309A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ (evento 

45), DEFIRO o pedido de levantamento de valores formulado na petição do 

evento 67. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, que 

deverão ser depositados na conta indicada na referida petição. Deverá 

o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, 

§ 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a nota fiscal com a devida 

especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma 

analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os reclamados a fim de 

que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre a prestação de 

contas apresentada pelo(a) reclamante. Após o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra, 16 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-41.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA MOREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de janeiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001219-87.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E P COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA OAB - MT13286/A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 16 de janeiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o reclamante para, querendo, oferecer impugnação a 

contestação, no prazo de 10 dias. Após, conclusos para designação de 

audiência de instrução ou análise de possibilidade de julgamento 

antecipado da lide. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de janeiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-13.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS OAB - MT18836/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Embora o documento do ID 10687127 certifique a tempestividade 

da contestação, não consta nenhuma juntada da referida peça de defesa. 

Assim, TORNO SEM EFEITO a certidão em questão, devendo a Secretaria 

Judicial certificar o decurso do prazo de manifestação da reclamada. 

Após, conclusos para decisão. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010187-26.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DUARTE REQUINTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Aguarde-se o julgamento do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica ou manifestação da parte. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 16 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011280-87.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. ALVES DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO)

ALESSANDRO ANDRE RAUBER OAB - MT0017870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSELIA DE SOUZA ERMITA OAB - MT11871/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 16 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000786-83.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALNIDE MARQUES BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 11344642 no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO desde já defiro o pedido. Em seguida, deverá os 

autos virem conclusos para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Caso não 

haja manifestação, ARQUIVEM-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 16 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000920-13.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LEA BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 11348351 no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO desde já defiro o pedido. Em seguida, deverá os 

autos virem conclusos para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Caso não 

haja manifestação, ARQUIVEM-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 16 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010247-28.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT0010453A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO DA SILVA PINTO (REQUERIDO)

MAURICIO DA COSTA PINTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para se manifestar requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011022-77.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE NICOLAU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE SOARES MARTINAZZO OAB - MT0013561A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDVALDO PEREIRA DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE OAB - MT0017098A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-66.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OLITUR TURISMO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT0015152A-O (ADVOGADO)

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO FERREIRA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010336-80.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE DE OLIVEIRA MARQUES FERDINANDO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALESKA STEFFANY DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de janeiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011710-68.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DERLI ALVES LORETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LIRIA FERNANDES OAB - MT0015322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO APARECIDO REAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de janeiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-74.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS FELIX DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT0010453A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMARA DE OLIVEIRA CURBANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 16 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012086-54.2016.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

DAS GRACAS SANCORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERISSON DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A certidão e a carta de citação/intimação dos IDs 10765032 e 

10765203 são documentos completamente estranhos ao processo, motivo 

pelo qual devem ser desconsiderados e juntados nos autos respectivos. 

Intime-se a reclamante para, no prazo de 10 dias requerer o que entender 

de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em 

caso de inércia. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 15 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NELI SANTOS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 12/03/2018, às 15H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KELLYS CRISTINA SANTOS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 12/03/2018, às 16H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEOAR ALVES MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 12/03/2018, às 16H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DIAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 12/03/2018, às 16H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA GISELE DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT0009183A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 12/03/2018, às 16H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010557-68.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UELINTON DE ARAUJO SOUZA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte autora, para que compareça à esta 

secretaria a fim de retirar a Certidão de Existência de Dívida expedida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010669-03.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA ANGELICA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES OAB - MT0018323A 

(ADVOGADO)

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da parte autora, na pessoa de sua patrona, para que 

RETIFIQUE o número do CPF da autora informado no ID 10048359, uma vez 

que o número pertence a ZENILDA ANGELICA DA SILVA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001603-50.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 05/03/2018, às 13H45MIN, bem como da r.decisão 

que deferiu a tutela de urgência, parte final, a seguir transcrita: "...Com 

essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando 

um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada 

a fim de que seja excluído o nome do reclamante dos registros de banco 

de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros), com 

relação aos débitos objeto da presente demanda, lançados pela empresa 

reclamada. Oficie-se, conforme requerido. Designe-se audiência de 

conciliação, conforme pauta do Sr. Conciliador. Cite-se a reclamada e 

intimem-se as partes para comparecimento ao ato, facultando-se a 

representação por advogado e consignando que, caso não haja 

composição, será designada audiência de instrução e julgamento, ocasião 

na qual poderá a reclamada apresentar resposta escrita ou oral; caso não 

haja interesse das partes na produção de provas em audiência, deverá a 

reclamada sair da audiência de conciliação intimada a fim de apresentar 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revelia. Intime-se o 

reclamante, consignando no mandado que o não comparecimento pessoal 

à audiência implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. Procedam o apensamento dos autos ao processo de 

nº 1001604-35.2017.8.11.0055. Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o 

necessário.”

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011448-21.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODARLY MUDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que, apesar de citado, o Executado não se manifestou. Intimo o 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001054-40.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE ARAUJO ESTEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001054-40.2017.8.11.0055 Autora: Cleide Araújo Esteves Ré: 

Embratel TVSAT Telecomunicações S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e inexistindo preliminares a tratar, não havendo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. A priori, no caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Malgrado irresignação da parte adversa, por 

existir relação de consumo entre as partes (artigos 2º, c/c artigos 3º), 

necessário é inverter-se o ônus da prova, com fundamento no 6º, VIII, do 

Código de Processo Civil, pois presentes os requisitos da verossimilhança 

e hipossuficiência técnica em relação a ré. Vejamos: A parte autora foi 

negativada em órgão de restrição de crédito por ordem das rés, por uma 

dívida no valor de R$ 162,49 (cento e sessenta e dois e quarenta e nove 

centavos), em 28 de maio de 2016, conforme prova certidão anexa à 

inicial (cf. ID n. 10015987). Contudo, afirma que não possui esse débito, 

pois, em que pese ter contratado o serviço, havia solicitado o 

cancelamento dos mesmos em julho de 2016, bem como ilustra ter 

realizado todos os pagamentos e multa rescisória. Posteriormente ao 

cancelamento afirma ter descoberto que seu nome estava inserido no 

cadastro de inadimplentes por determinação da ré. Assim, pela inscrição 

indevida no citado cadastro, afirma ter sofrido danos de ordem moral. A 

ré, em sua peça contestatória, afirma que a cobrança realizada em face 

da autora se refere a faturas pendentes de pagamento, assim, a cobrança 

teria lastro em exercício regular de direito, inexistindo dever de reparar in 

casu. Diante da afirmação autoral de que a dívida é inexistente e a 

negativação é indevida, cabe à ré demonstrar a regularidade da dívida 

constituída em nome da parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Neste sentido é o 

posicionamento da Turma Recursal Única do Estado do Mato Grosso: [...] 

Se o consumidor alega que solicitou o cancelamento do serviço de 

telefonia, compete à empresa prestadora do serviço comprovar, por meio 

de fatura, a existência de eventuais dívidas pendentes, ônus do qual, 

todavia, não se desincumbiu. Incidência do art. 6º, VIII, do CDC. [...]. (RI 

562/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013) (grifo 

nosso). Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos 

autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta controversa a 

cobrança de valores após o cancelamento do serviço, a inclusão no 

cadastro de inadimplentes e as consequências daí advindas. Neste cotejo, 

reputo assistir parcial razão a autora. No tocante a inscrição realizada em 

nome da autora, é preciso ressaltar que esta se refere ao mês de 

fevereiro de 2016 (cf. extrato de negativação anexo à petição inicial). 

Todavia, a autora colaciona comprovante de pagamento referente ao 

citado mês (cf. ID n. 10016538). Assim, se mostra inequívoco que a 

inscrição da autora derivou de negligência da empresa ré, e possui 

natureza de ato ilícito, gerando o dever de compensar in casu. De mais a 

mais, embora a autora não faça nenhuma prova de que tenha solicitada o 

cancelamento do serviço em julho de 2015, é possível aferir a partir dos 

comprovantes de pagamento que no referido mês houve cobrança muito 

superior ao valor contratado – que de acordo com a autora refere-se a 

multa pela rescisão – razão pela qual, na forma do art. 6º da Lei 9.099/95, 

é preciso reconhecer a verossimilhança desta alegação. Neste diapasão, 

reconheço como ilegítimas todas as cobranças realizadas após o 

cancelamento (julho/2015), devendo a empresa ré promover a devolução 

dos valores debitados indevidamente da conta corrente da autora, entre 

os meses de agosto de 2015 e março de 2016, em dobro, na forma do art. 

42, parágrafo único, do CDC. Para tanto, entendo, com fulcro na posição 

do Superior Tribunal de Justiça, que os requisitos para aplicação do 

instituto estão preenchidos in casu: o engano na cobrança indevida não 

foi justificado (requisito subjetivo), bem como houve cobrança indevida e 

pagamento pelo consumidor (requisitos objetivos)[5]. De mais a mais, 

entendo que a atuação da ré foi negligente e causou danos de ordem 

moral a autora. Nesse sentido é a posição da Turma Recursal do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] A 

responsabilidade civil da empresa de telefonia é objetiva, pois que a sua 

condição de prestadora de serviços lhe impõe o dever de zelar pela 

perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever 

de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor. 

Comprovada a falha do serviço prestado pela recorrente, a qual deixou de 

realizar o cancelamento do terminal telefônico solicitado pelo consumidor, 

em face da não utilização, passando a realizar novas cobranças e 

anotação no cadastro de proteção ao crédito, mostra-se correta a 

sentença que a condenou ao pagamento de dano moral, o qual, na 

espécie, não necessita da prova, em razão do seu caráter in re ipsa. 

Considerando o caráter compensatório e dissuasório da medida e, em 

face da análise conjunta da condição social e econômica do lesado, bem 

como da repercussão do dano, deve ser mantido o valor da condenação 

arbitrado a título de danos morais, pois se mostra de acordo com os 

preceitos inseridos nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (RI 

6371/2010, DR. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, 3ª TURMA 

RECURSAL, Julgado em 30/06/2011, Publicado no DJE 05/07/2011) (grifo 

nosso). Por fim, como dito, sendo ônus da ré demonstrar que não houve 

cobrança indevida pelos serviços cancelados, enquanto fato modificativo 

do direito da parte autora, na forma do art. 373, II do CPC, bem como pela 

obrigação decorrente da inversão do ônus da prova, resta comprovado 

ser a cobrança no presente caso indevida, portanto, necessária é a 

reparação dos danos decorrentes deste fato. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

para: a) Declarar inexistente a dívida inscrita em nome da autora no 

cadastro de inadimplentes; b) Condenar a ré a restituir, de forma dobrada, 

todos os valores descontados indevidamente da conta corrente da autora, 
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de agosto de 2015 a março de 2016, sobre o qual incidirá correção 

monetária pelo INPC, a partir de cada desconto, mais juros de mora 

simples, de 1% ao mês, a partir da citação. Para tanto, deve a autora 

colacionar aos autos extrato bancário que demonstre os descontos 

supramencionados. c) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data 

da inclusão no cadastro de inadimplentes (Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se 

vislumbrar no caso concreto responsabilidade extracontratual. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 12 de janeiro de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 12 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Exempli gratia: [...] 6- A devolução do indébito em dobro 

pressupõe o preenchimento de requisitos objetivos, consubstanciados na 

cobrança indevida e no pagamento pelo consumidor, e subjetivo, 

concernente ao engano injustificável do fornecedor ou prestador do 

serviço. [...] (Ap 117287/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 

21/01/2016) (grifo nosso).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN ARAUJO GALHARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 13 de Março de 2018 às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000060-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MAURICIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 13 de Março de 2018 às 13h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-38.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINERACAO MILENIO LTDA - ME (REQUERIDO)

M SCOLARI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010496-47.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS OAB - MT0016885A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

José Sebastião de Campos Sobrinho OAB - MT0006203A (ADVOGADO)

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS OAB - PR0053612A (ADVOGADO)

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TAKASHI SHIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 17 de janeiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-48.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE BARBOSA DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 17 de janeiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENEIDE RODRIGUES SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 13 de Março de 2018 às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-37.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SILVA RAVANELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000123-37.2017.8.11.0055 Autor: André Luiz Silva Ravanelli Ré: 

Motorola Mobility Comercio de Produtos Eletrônicos Ltda. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). No caso em epígrafe resta configurada 

relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, 

assim restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema 

consumerista. Inclusive no tocante a inversão do ônus da prova (art. 6º, 

inc. VIII do CDC). O autor sustenta que adquiriu um aparelho telefônico da 

marca Motorola, modelo Moto G4 Play XT1600PT, pela importância de R$ 

778,13 (setecentos e setenta e oito reais e treze centavos), junto a Loja 

Novo Mundo, bem como salienta que este apresentou defeito no segundo 

mês de uso, motivo pelo qual foi enviado para a assistência técnica em 25 

de janeiro de 2017 (cf. ID n. 7257917). Entrementes, após o retorno da 

assistência técnica o autor informa que o aparelho apresentou novo vício, 

motivo pelo qual o aparelho foi enviado novamente para conserto em 24 de 

fevereiro de 2017 (cf. ID n. 7257917). Porém, o autor aduz que o aparelho 

não foi devolvido, razão pela qual buscou resolver o impasse na via 

administrativa. Neste contexto analítico o autor pleiteia em juízo a 

devolução do valor gasto corrigido monetariamente, bem como a 

compensação por danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, salienta não 

ter praticado nenhum ato ilícito por ter recebido o aparelho no prazo legal e 

o devolvido em perfeito estado, por fim ilustra que o autor não prova a 

ocorrência de vício atual no bem móvel citado. Ademais, informa que o 

caso narrado possui natureza jurídica de mero aborrecimento, impassível 

de compensação pecuniária. Após análise detida dos fatos e provas 

apresentados no presente processo entendo assistir parcial razão a 

autora. Os documentos dos autos trazidos pela parte autora (nota fiscal 

de compra do produto e comprovantes de envio para assistência técnica) 

cumulados com a inversão do ônus da prova dão conta de que a versão 

trazida por esta é verossímil, no sentido de que houve falha na prestação 

do serviço consistente na superação do prazo legal para resolução de 

vícios do produto, após envio à assistência técnica, durante o prazo de 

garantia, por problemas inerentes a fortuito interno da empresa ré. 

Ademais, é inconteste que o aparelho apresentou defeitos e que esses 

comprometiam o uso do aparelho celular, inclusive houve envio para a 

assistência técnica (por duas vezes), porém até a presente data não se 

tem notícia da entrega do produto[5] ou devolução dos valores pagos por 

este. Portanto, entendo que houve violação dos deveres anexos ao 

contrato[6]. Outrossim, não há nos autos quaisquer provas produzidas 

pelas rés, esta não juntou qualquer documento indiciário de prova 

impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da autora (na forma do art. 

373, II do CPC) – ônus que lhes competia, sublinhe-se. Assim, se mostra 

imprescindível que a ré promova o ressarcimento do montante de R$ 

778,13 (setecentos e setenta e oito reais e treze centavos) pagos pelo 

autor pelo produto viciado, na forma do art. 944 do Código Civil. Por fim, 

não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando demora não justificada na solução do defeito (no 

presente caso o atraso já durou onze meses), dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL - AQUISIÇÃO DE TELEVISOR - DEFEITO - 

EXCLUDENTES DO DEVER DE REPARAR - NÃO DEMONSTRAÇÃO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TROCA DO PRODUTO OU CONSERTO - 

FALTA DE DILIGÊNCIA - DANO MORAL DEVIDO - RECURSO PROVIDO. 

Para que seja eximido do dever de indenizar, o fornecedor tem que 

comprovar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3°, I, do 

CDC), ou que não existe o defeito apontado (art. 12, § 3°, II e 14, § 3°, I), 

ou que o dano resultante se deu por culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiro (art. 12, § 3°, III e 14, § 3°, II). A demora na solução do defeito 

encontrado no bem adquirido, obrigando a parte a buscar o órgão 

jurisdicional para resolvê-lo, causa transtorno passível de reparação por 

dano moral (art. 5º, V e X da CF). (Ap 177112/2016, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

08/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) (grifo nosso). RECURSO 

INOMINADO. ULTRABOOK. VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO 

LEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ultrabook que apresentou vício de 

fabricação, tendo sido o vício sanado apenas com ajuizamento da ação e 

deferimento de liminar. A doutrina aponta o dever de qualidade nas 

relações de consumo como um dos grandes nortes instituídos pelo Código 

de Defesa do Consumidor. Levando em consideração a aplicação da 

legislação especial ao caso em tela, impõe-se a responsabilização da 

fornecedora e do comerciante na forma objetiva, o que significa a 

dispensa da prova de culpa para restar evidenciado o dever de indenizar, 

bastando a existência do dano e do nexo de causalidade, que restaram 

demonstrados no caso dos autos. A frustração, a interrupção do uso do 

aparelho por vício inesperado, a busca pela solução do impasse não 

encontrada via extrajudicial, ensejam o dever de indenizar. O dano moral 

além de servir como reparação do prejuízo moral suportado 

indevidamente, serve também como instrumento didático pedagógico para 
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que as empresas e os estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e 

passem a respeitar não só a legislação em vigor, mas o consumidor e a 

própria relação de consumo. A fixação da indenização deve ser feita com 

observância dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Redução do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido. [...] 

Restando comprovada a existência de vício de qualidade do produto, tem o 

Reclamante direito à substituição do produto e a reparação por danos 

morais, pois o ULTRABOOK adquirido pelo Autor apresentou vício (bateria 

descarregando) antes mesmo de vir utilizá-lo, quando da entrega da 

mercadoria, ficando, com isso, privado de utilizá-lo normalmente por longo 

tempo, até que a substituição fosse levada a efeito pela Reclamada, após 

mais de sete meses, ainda assim, em cumprimento à determinação judicial. 

Em casos tais, o dano moral defluiu da quebra de confiança, uma vez que 

o Reclamante teve sua expectativa frustrada pelo vício não sanado em 

tempo oportuno, além do sentimento de vulnerabilidade e incapacidade do 

consumidor que percebe ter adquirido aparelho inadequado à sua 

necessidade após ter desembolsado considerável quantia em dinheiro. [...] 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 149088320138110015/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/02/2016, Publicado no DJE 

19/02/2016) (grifo nosso). RECURSO INOMINADO. TELEVISÃO. VÍCIO DO 

PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. TENTATIVA DE 

RESOLUÇÃO DO IMPASSE EXTRAJUDICIALMENTE SEM ÊXITO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo vício do produto cujo problema não é 

solucionado em definitivo no trintídio legal, surge o direito à parte de ver 

restituído o valor por ele despendido. Descumprimento contratual que 

ultrapassa a barreira do mero aborrecimento cotidiano, pois a parte 

adquiriu refrigerador, o qual apresentou vício que impossibilitou sua 

utilização desde sua entrega. Tentativas de solução do impasse via 

extrajudicial, sem êxito. Para a fixação de indenização por danos morais, 

deve o magistrado levar em conta as condições pessoais das partes, a 

extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa da parte 

requerida para a ocorrência do evento, não devendo ser reduzido o 

quantum arbitrado quando observados os critérios da proporcionalidade e 

da razoabilidade. [...] (Procedimento do Juizado Especial Cível 

288416820138110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

08/11/2016, Publicado no DJE 08/11/2016) E, considerando a 

responsabilidade objetiva dos fornecedores, que somente é afastada 

quando comprovado que o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva da 

vítima ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 18, do CDC), necessária é a 

reparação por danos morais e materiais no presente caso. Ademais, o 

dano moral a ser reparado é puro, pois atingiu direito de personalidade, a 

honra subjetiva da pessoa. A impotência do consumidor às práticas 

usuais do fornecedor, como no caso em tela, causam mais do que mero 

dissabor, trazendo sentimento de angustia, ansiedade e humilhação. A ré 

violou a boa-fé objetiva trazida pela legislação consumerista para dar 

equilíbrio às relações contratuais entre consumidores e fornecedores (art. 

4º, inc. III do CDC). Dito isso, deve indenizar a autora em danos morais, 

cuja prova é dispensada, pois presumida. Configuram-se in re ipsa, isto é, 

decorrem dos transtornos, preocupações e aborrecimentos causados 

pelo evento, prescindindo de provas. Bem como por não ter sido 

respeitado o dever de informação adequada correlata a prestação de 

serviço in casu. Posto isso, considerando-se as circunstâncias do caso, a 

condição econômica das partes, o caráter pedagógico da condenação, 

entendo que o valor R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais a 

ser pago pela parte ré é justo. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial para: a) 

Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a 

título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade 

contratual, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento. b) 

Condenar a ré ao pagamento de R$ 778,13 (setecentos e setenta e oito 

reais e treze centavos), a titulo de danos materiais, sobre o qual incidirá 

correção monetária pelo INPC, a partir do pagamento, mais juros de mora 

simples, de 1% ao mês, a partir da citação. Sem custas ou honorários 

nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por consequência, julga-se extinto o 

feito, com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 15 de janeiro de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 15 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] É oportuno salientar que a ré não trouxe aos autos 

nenhuma prova de que devolveu o aparelho após o segundo envio para 

conserto, prova de sua alçada (cf. art. 373, II do CPC). [6] [...] são deveres 

inerentes a qualquer negócio, sem necessidade de previsão no 

instrumento. Entre eles merecem destaque o dever de cuidado, o dever de 

respeito, o dever de lealdade, o dever de probidade, o dever de informar, 

o dever de transparência, o dever de agir honestamente e com 

razoabilidade”.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-49.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000549-49.2017.8.11.0055 Autor: José dos Santos Batista de 

Souza Ré: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o ilustre 

magistrado supervisor deste Juizado Especial Cível facultou ao autor a 

regularização dos documentos juntados com a inicial, uma vez que estes 

não guardavam relação com a presente demanda, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito (cf. ID n. 10309171). O autor, devidamente 

intimado, não apresentou manifestação nos autos (cf. certidão em ID n. 

11352858). Assim, ante a existência de irregularidades não sanadas, 

necessária se mostra a extinção sem resolução de mérito. 3. Sendo 

assim, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, opino por 

JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 16 de janeiro de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 16 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANETE SUTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)
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Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Exequente para se 

manifestar requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR LEONARDI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT22523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PRO-SILO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CARLOS CANTÃO (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 13 de Março de 2018 às 14h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-66.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000037-66.2017.8.11.0055 VISTOS. Em miúdos, o reclamado 

opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da r. sentença inserida em ID n. 

10246030, alegando a existência de vício constante desta. O reclamante, 

embora intimado, não apresentou manifestação (cf. ID n. 11353912). É o 

relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Para o cabimento dos 

embargos de declaração, imprescindível a presença de uma das causas 

descritas no art. 1.022 do CPC. Somente nesses casos é cabível a 

modificação do julgado, tendo em vista o caráter integrativo da decisão 

que julga os embargos. Da análise do processado, verifico que assiste 

razão à embargante, uma vez que há contradição no dispositivo da 

sentença que condenou o embargado ao pagamento de honorários e multa 

por litigância de má-fé e o eximiu deste recolhimento. Neste ínterim, 

imperiosa é a retificação do dispositivo da sentença para expurgar o 

citado vício. ANTE O EXPOSTO, opino por JULGAR PROCEDENTES os 

embargos de declaração para retificar o dispositivo da r. sentença, que 

passará a ter a seguinte redação: Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Ademais, opino por 

reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condená-la ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. No mais, ficam mantidas as demais determinações 

contidas na r. sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 16 de janeiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 16 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000539-05.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEFERSON DE ALMEIDA TALLEVI (REQUERIDO)

 

Vistos. Proceda-se o cadastramento do Dr. José Fábio Pantolfi Ferrarini 

como patrono do polo ativo da ação, devendo todas as intimações serem 

realizadas em seu nome. Após, considerando que o reclamado não foi 

localizado no endereço informado, INTIME-SE o reclamante para, no prazo 

de 10 dias, informar o endereço atualizado do reclamado, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 

de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012273-62.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SALAZAR JONAS MARQUETTI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA OAB - MT0014142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D2M DIGITAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Considerando que a diligência pelo sistema BacenJud foi inexitosa, defiro 

o requerimento formulado pelo exequente, determinando a inclusão de 

restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, 

conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. Tendo em 

vista que a diligência pelo sistema RenaJud também foi infrutífera, 

intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 17 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON NORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

NILDO LIMA QUEIROZ - EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 13 de Março de 2018 às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-49.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA RODRIGUES VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico o trânsito em julgado da sentença. INTIMO a parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000685-46.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico o trânsito em julgado da sentença. INTIMO a parte Reclamante 

para se manifestar requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011398-29.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI LAMIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO)

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UTIPEL - AUTO PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 05 de Fevereiro de 2018 às 08h30min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010475-32.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO ZANNOTTO SCHIOCHET (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. DEFIRO o pedido constante no termo de audiência, devendo o 

reclamante, no prazo de 10 dias, trazer aos autos o endereço atualizado 

do reclamado, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Com o 

endereço, CITE-SE/INTIME-SE do despacho do ID 6381051, bem como da 

audiência já designada. Decorrido o prazo, sem manifestação, conclusos 

para extinção. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

16 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000449-94.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO SOARES GESSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Cumpra-se, NA INTEGRA, o despacho do ID 10475920, devendo, 

para tanto, ser expedido mandado de penhora nos termos ali 

determinados. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000537-35.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CORBOLIN DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Proceda-se o cadastramento do Dr. José Fábio Pantolfi Ferrarini 

como patrono do polo ativo da ação, devendo todas as intimações serem 

realizadas em seu nome. Após, considerando que o reclamado não foi 

localizado no endereço informado, INTIME-SE o reclamante para, no prazo 

de 10 dias, informar o endereço atualizado do reclamado, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 

de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000529-58.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACYR MENEGUIM JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Proceda-se o cadastramento do Dr. José Fábio Pantolfi Ferrarini 

como patrono do polo ativo da ação, devendo todas as intimações serem 

realizadas em seu nome. Após, considerando que o reclamado não foi 

localizado no endereço informado, INTIME-SE o reclamante para, no prazo 

de 10 dias, informar o endereço atualizado do reclamado, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 

de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000540-87.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ANDRADE RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Proceda-se o cadastramento do Dr. José Fábio Pantolfi Ferrarini 

como patrono do polo ativo da ação, devendo todas as intimações serem 

realizadas em seu nome. Após, considerando que o reclamado não foi 

localizado no endereço informado, INTIME-SE o reclamante para, no prazo 

de 10 dias, informar o endereço atualizado do reclamado, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 

de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000535-65.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ SANTA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Proceda-se o cadastramento do Dr. José Fábio Pantolfi Ferrarini 

como patrono do polo ativo da ação, devendo todas as intimações serem 

realizadas em seu nome. Após, considerando que o reclamado não foi 

localizado no endereço informado, INTIME-SE o reclamante para, no prazo 

de 10 dias, informar o endereço atualizado do reclamado, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 

de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-82.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MARTINS LOPES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique-se quanto a intimação da parte reclamante da audiência 

de conciliação do ID 11141651, uma vez que não há nos autos qualquer 

comprovação da intimação do ato. Em caso positivo, conclusos para 

julgamento. Caso não tenha ocorrido sua intimação, DESIGNE-SE nova 

data para realização do ato. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 17 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001041-41.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEIR PATRICIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Cite-se/intime-se o 

executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, satisfazer a obrigação 

constante do título (art. 815 e ss., c.c. art. 537, do CPC de 2015), sob pena 

de multa diária (art. 52, IV e V, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 

12.153/2009) que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, até o valor 

máximo equivalente a 40 (sessenta) salários mínimos, sem prejuízo de 

posterior elevação da multa ou transformação em perdas e danos (art. 52, 

inc. V, da Lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 17 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010151-52.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OZEIAS FERNANDES ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Novamente, vem a exequente requerer a intimação do executado 

para efetuar o pagamento do débito executado. Contudo, a providência 

requerida já foi deferida quando do recebimento do cumprimento de 

sentença, se fazendo desnecessária uma nova intimação para o 

cumprimento da obrigação. Outrossim, verifica-se que até a presente data 

não foi cumprida a determinação do ID 6224112. Assim sendo, 

CUMPRA-SE nos termos ali determinados. Caso a diligência seja infrutífera, 

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determiando em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 17 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-76.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BORRACHAO-COM DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO QUIRINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000974-76.2017.8.11.0055 Autora: Borrachão Comércio de 

Artefatos de Borracha Ltda.- ME Réu: Ricardo Quirino da Silva PROJETO 

DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/1995. 2. A parte autora não compareceu à sessão de conciliação 

(cf. ID n. 11197500), embora tenha sido devidamente intimada para o ato 

(cf. ID n. 13680487, 13685083 e 13777515). O comparecimento pessoal 

da parte ou do preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório 

(Enunciado n. 20 do FONAJE[1]), sendo a ausência da parte autora 

fundamento da extinção do feito sem julgamento de mérito (cf. art. 51, I da 

Lei n. 9.099/95). 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 

9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, 

devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) 

dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação 

dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo 

CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita 

nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 21 de dezembro de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 

20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HERMINIO DIAS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AQUILA BORGES DE LIMA OAB - MT0020718A-O (ADVOGADO)

JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001019-80.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON TIAGO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001019-80.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 11196054), embora 

tenha sido devidamente intimado, via seu advogado constituído nos autos, 

para o ato (cf. evento n. 13704071). É importante esclarecer que o 

comparecimento pessoal da parte ou do preposto da pessoa jurídica em 

audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste 

contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: 

“extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Logo, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 3. Sendo assim, 

com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino 
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por condenar a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo 

pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o débito anotado à margem da 

distribuição. A renovação da ação dependerá do prévio depósito das 

custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo se já houver sido 

deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 19 de dezembro 

de 2017. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de dezembro de 2017. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010275-25.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELVIRA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Designo o dia 28 de fevereiro de 2018, às 14h30, para realização 

de audiência de Instrução e Julgamento. Intimem-se as partes, 

cientificando-as, ainda, que poderão vir acompanhadas de advogado, 

podendo, ainda, cada parte, trazer até três testemunhas para a prova dos 

fatos alegados. Caso pretendam sejam as testemunhas intimadas, 

deverão apresentar o requerimento na Secretaria até no máximo 05 

(cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Consigno que a intimação das partes para comparecimento ao 

ato poderá ser feita por qualquer meio idôneo de comunicação e que, caso 

as partes possuam advogado constituído nos autos ou estejam sendo 

assistidas pela Defensoria Pública, a intimação deverá ser feita por meio 

do patrono. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 17 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001450-17.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (REQUERENTE)

KAMILLA PALU SASSAKI (REQUERENTE)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001450-17.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO As partes firmaram acordo extrajudicialmente (cf. ID 

11244236), estabelecendo parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido e em consequência, eliminar a presente 

demanda. Desta forma, como as partes apresentam ao juízo solução 

pacificadora para o litígio, e sendo o direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. 3. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, OPINO 

PELA HOMOLOGAÇÃO do presente acordo, que passa a fazer parte da 

presente sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, bem como 

JULGAR EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 10 de janeiro de 

2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 10 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001151-40.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO MARIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Processo n. 1001151-40.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c.c. 

artigo 27, da Lei n. 12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que [i]não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Em síntese, trata-se 

de ação declaratória ajuizada com o propósito de ver excluída a Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição – TUSD, a Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão – TUST do ICMS da base de cálculo do ICMS incidente sobre 

o consumo de energia elétrica do(a) autor(a). Defende que a incidência de 

ICMS deve ser somente sobre a energia elétrica efetivamente consumida, 

sem levar em consideração que, para a TUSD e a TUST estarem na base 

de cálculo já houve energia elétrica efetivamente consumida. Assim, 

requer a procedência dos pedidos para o fim de declarar a ilegalidade da 

cobrança, bem como para que seja determinada a restituição dos valores 

que reputa terem sido pagos indevidamente em razão da alardeada 

ilegalidade. O promovido em sua defesa requer a inépcia da inicial por 

existirem PEDIDOS INCOMPATÍVEIS ENTRE SI e, ainda, em razão da 

INADEQUAÇÃO DO MEIO ESCOLHIDO, afirmando não ser possível repetir 

o indébito sem antes anular o lançamento regularmente efetuado, razão 

pela qual a ação a ser proposta deveria ser Anulatória e não Declaratória. 

No mérito, requer a improcedência dos pedidos, dissertando acerca da 

legalidade da cobrança do ICMS sobre a tarifa de uso do sistema de 

distribuição – TUSD, a tarifa de uso do sistema de transmissão – TUST e 

os encargos setoriais. Sustenta também a impossibilidade da repetição de 

indébito em virtude da cobrança ser realizada em conformidade com 

legislação vigente. Deixo de acolher a preliminar arguida por entender ser 

legitimo o direito de ação do autor no presente caso, não havendo se falar 

em inadequação do meio escolhido. A nomenclatura da ação é 

absolutamente irrelevante. Embora a não tenha nominado como ação 

anulatória, é evidente que o provimento pretendido tem cunho declaratório 

negativo, porque visa a desconstituição do crédito tributário em questão. 

No mérito divergem os litigantes acerca do direito da parte autora em obter 

a declaração de inexistência de relação jurídica referente à cobrança de 

ICMS nas transações de energia, bem como a repetição do indébito 

acrescido de juros legais e correção monetária, dos últimos 05 (cinco) 

anos anteriores a propositura da demanda. Entendo que quanto ao mérito, 

improcedem os pedidos contidos na inicial. De fato, a demanda de potência 
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contratada representa energia que não necessariamente circula no local 

do consumo, não podendo, por isso, haver incidência de ICMS enquanto a 

energia não passar a rede de transmissão para o estabelecimento do 

consumidor, uma vez que, neste ponto, não se verifica a ocorrência do 

fato gerador – circulação da mercadoria -, caracterizada apenas quando, 

concretamente, a energia for fornecida e utilizada. No entanto, no caso em 

análise, nas faturas acostadas com a inicial não há notícia de que haja 

cobrança da chamada “demanda contratada”. Ao contrário, consta que a 

energia elétrica é calculada de acordo com a medição feita por medidor, ou 

seja, inexiste comprovação de que a parte autora tenha de fato utilizado 

menos energia do que a contratada. Consigno, ainda, que se trata de 

consumidor pessoa física, que não se utiliza, comumente, da denominada 

“demanda de potência contratada”, a qual comumente é posta à 

disposição de consumidores de energia em alta tensão. Relativamente à 

inclusão das rubricas denominadas tarifas de transmissão (TUSD) e 

distribuição (TUST) na base de cálculo do ICMS, ressalto que, nos termos 

do art. 155, XII, e art. 146, III, “a”, ambos da CF, a LC nº 87/96, 

especificamente no art. 9º, § 1º, II, define a base de cálculo do referido 

imposto da seguinte forma: Art. 9º – A adoção do regime de substituição 

tributária em operações interestaduais dependerá de acordo específico 

celebrado pelos Estados interessados. § 1º – A responsabilidade a que se 

refere o art. 6º poderá ser atribuída: (…) II – às empresas geradoras ou 

distribuidoras de energia elétrica, nas operações internas e interestaduais, 

na condição de contribuinte ou de substituto tributário, pelo pagamento do 

imposto, desde a produção ou importação até a última operação, sendo 

seu cálculo efetuado sobre o preço praticado na operação final, 

assegurado seu recolhimento ao Estado onde deva ocorrer essa 

operação - grifei . Como se vê, a base de cálculo do ICMS é o preço 

praticado na operação final, incluídas, portanto, as tarifas de transmissão 

e de distribuição. A irresignação da parte autora cinge-se no equívoco da 

forma como vem sendo cobrado o ICMS sobre a energia ao argumento de 

que o imposto deve ser calculado apenas sobre a energia efetivamente 

consumida e não sobre os demais componentes, tais como: distribuição, 

transmissão, encargos e tributos. A matéria não é pacífica na 

jurisprudência. Embora haja jurisprudência que acolhe a tese sustentada 

pelo(a) reclamante, recentemente o C. Superior Tribunal de Justiça fixou, 

definitivamente, entendimento sobre a questão, em julgamento do REsp 

1.163.020-RS. Nesse recurso, recentemente, foi proferido o seguinte 

acórdão, cuja tese foi firmada no sentido contrário à sustentada pelo ora 

reclamante: TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 

(TUSD). INCLUSÃO. 1. O ICMS incide sobre todo o processo de 

fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a indissociabilidade das 

suas fases de geração, transmissão e distribuição, sendo que o custo 

inerente a cada uma dessas etapas – entre elas a referente à Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) – compõe o preço final da 

operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto, nos termos 

do art. 13, I, da Lei Complementar n. 87/1996. 2. A peculiar realidade física 

do fornecimento de energia elétrica revela que a geração, a transmissão e 

a distribuição formam o conjunto dos elementos essenciais que compõem 

o aspecto material do fato gerador, integrando o preço total da operação 

mercantil, não podendo qualquer um deles ser decotado da sua base de 

cálculo, sendo certo que a etapa de transmissão/distribuição não cuida de 

atividade meio, mas sim de atividade inerente ao próprio fornecimento de 

energia elétrica, sendo dele indissociável. 3. A abertura do mercado de 

energia elétrica, disciplinada pela Lei n. 9.074/1995 (que veio a segmentar 

o setor), não infirma a regra matriz de incidência do tributo, nem tampouco 

repercute na sua base de cálculo, pois o referido diploma legal, de cunho 

eminentemente administrativo e concorrencial, apenas permite a atuação 

de mais de um agente econômico numa determinada fase do processo de 

circulação da energia elétrica (geração). A partir dessa norma, o que se 

tem, na realidade, é uma mera divisão de tarefas – de geração, 

transmissão e distribuição – entre os agentes econômicos responsáveis 

por cada uma dessas etapas, para a concretização do negócio jurídico 

tributável pelo ICMS, qual seja, o fornecimento de energia elétrica ao 

consumidor final. 4. Por outro lado, o mercado livre de energia elétrica está 

disponibilizado apenas para os grandes consumidores, o que evidencia 

que a exclusão do custo referente à transmissão/distribuição da base de 

cálculo do ICMS representa uma vantagem econômica desarrazoada em 

relação às empresas menores (consumidores cativos), que arcam com o 

tributo sobre o "preço cheio" constante de sua conta de energia, 

subvertendo-se, assim, os postulados da livre concorrência e da 

capacidade contributiva. 5. Recurso especial desprovido. (STJ – 1ª Turma. 

REsp n. 1.163.020-RS. Rel. Ministro Gurgel de Faria. Julg.: 27.03.2017) 

Ainda mais recentemente (julgamento de 18.05.2017, publicado em 

14.06.2017), o C. STJ reiterou referido entendimento, no julgamento de 

Embargos de Declaração interpostos contra o acórdão proferido nos 

autos do Recurso Especial acima referido: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. 1. Os 

embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do 

CPC/2015). 2. Hipótese em que o acórdão embargado, ao decidir pela 

inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS, foi claro ao assentar que 

as fases de geração, de transmissão e de distribuição formam o conjunto 

de elementos essenciais e indissociáveis que compõem o aspecto material 

do fato gerador concernente ao fornecimento de energia elétrica, 

integrando o preço total da operação tributável pelo ICMS, não podendo 

nenhuma dessas etapas ser decotada da base de cálculo do imposto. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. Importante ressaltar ainda que, nos 

mesmos autos, foram interpostos embargos de divergência, ao argumento 

de que haveria dissídio jurisprudencial com relação a outro acórdão 

paradigma proferido naquele C. Superior Tribunal de Justiça. No entanto, 

referidos embargos de divergência foram liminarmente indeferidos, tendo 

em vista que, ao contrário do que sustenta o lá embargante, tendo em 

vista que o acórdão paradigma foi proferido em sede de agravo regimental 

em suspensão de liminar e de sentença, via que, conforme ressaltou 

textualmente a eminente Ministra relatora, se limita a um juízo político, sem 

exame da questão de fundo. Eis o teor do aresto: EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO COM 

RELAÇÃO AO PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PARADIGMA 

PROFERIDO EM SEDE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. NÃO 

CABIMENTO. RECURSO INDEFERIDO LIMINARMENTE NO ÂMBITO DA 

CORTE ESPECIAL. REDISTRIBUIÇÃO À PRIMEIRA SEÇÃO. (STJ, Embargos 

de Divergência em REsp nº 1.163.020-RS, Rel. Min. Maria Thereza de 

Assis Moura, j. 07.08.2017) A importância desse registro repousa no fato 

de que a matéria não havia ainda sido enfrentada com a profundidade 

tratada no REsp 1.163.020-RS, do que se conclui que a orientação 

jurisprudencial no C. Superior Tribunal de Justiça está mesmo se 

consolidando no sentido exposto no mencionado acórdão. Ademais, 

outros Tribunais de Justiça, tal como o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, firmaram posição no sentido que agora vem se 

consolidando no STJ: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. Até que lei complementar 

disponha sobre a matéria, as empresas distribuidoras de energia elétrica, 

na condição de contribuintes ou de substitutos tributários, serão as 

responsáveis, por ocasião da saída do produto de seus estabelecimentos, 

ainda que destinado a outra unidade da Federação, pelo pagamento do 

imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias incidente 

sobre energia elétrica, desde a produção ou importação até a última 

operação, calculado o imposto sobre o preço então praticado na operação 

final (art. 34, § 9º, do ADCT). A espécie trata de consumidor cativo 

(pequenos e médios consumidores), que não pode escolher livremente 

seus fornecedores de energia elétrica, cuja tarifa cobrada é fixada em 

kWh pela ANEEL. Nesse caso, não se aplica a jurisprudência do STJ, que 

considera indevida a inclusão, na base de cálculo do ICMS, o custo de 

transmissão (TUST) e o custo de distribuição (TUSD), porque o preço final 

pago pelo consumidor cativo abrange o custo de toda cadeia produtiva 

(geração transmissão e distribuição). Precedente do 11º Grupo Cível 

desta Corte. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70068998830, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco 

Aurélio Heinz, Julgado em 11/05/2016) APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. 

ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A 

TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

TUST - SOBRE AS OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

REALIZADAS NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE. PRECEDENTES 

DESTA CORTE E DO E. STJ. Manutenção da sentença de improcedência, 

uma vez que no ambiente de contratação o preço final pago pelo 

consumidor cativo abrange o custo de toda a cadeia produtiva (geração, 

transmissão e distribuição), razão pela qual a base de cálculo do ICMS 

abrange todas as operações. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70067949164, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 
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14/04/2016) Ementa: RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL 

DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO 

ICMS INCIDÊNCIA SOBRE A TAXA DE USO DO SISTEMA DE 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de ação ordinária na qual, 

pretende a parte autora, que o ICMS cobrado em sua fatura de energia 

elétrica seja calculado apenas, sobre a energia efetivamente consumida, 

sendo excluídos os demais componentes tais como, distribuição, 

transmissão, encargos e tributos (TUSD e TUST). 2. A base de cálculo do 

ICMS relativo à energia elétrica consumida, no ambiente de consumo 

regulado, é o valor da tarifa paga pelo consumidor cativo, a qual abarca os 

custos da geração, transmissão, distribuição, encargos setoriais e 

tributos. Considerando que a base de cálculo do ICMS é o valor da 

operação de circulação de mercadoria, e o custo da operação de 

circulação de energia elétrica, compreende o custo de toda a cadeia 

produtiva, desde a geração da energia elétrica até sua entrega ao usuário 

final, incluindo, também, as fases de transmissão e distribuição, as quais 

são indispensáveis à entrada de energia elétrica ao consumidor, tais 

componentes integram a base de cálculo do ICMS. 3. Sentença de 

Improcedência mantida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71007110992, Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 

19/10/2017) Ementa: RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL 

DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO 

ICMS INCIDÊNCIA SOBRE A TAXA DE USO DO SISTEMA DE 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de ação ordinária na qual, 

pretende a parte autora, que o ICMS cobrado em sua fatura de energia 

elétrica seja calculado apenas, sobre a energia efetivamente consumida, 

sendo excluídos os demais componentes tais como, distribuição, 

transmissão, encargos e tributos (TUSD e TUST). 2. A base de cálculo do 

ICMS relativo à energia elétrica consumida, no ambiente de consumo 

regulado, é o valor da tarifa paga pelo consumidor cativo, a qual abarca os 

custos da geração, transmissão, distribuição, encargos setoriais e 

tributos. Considerando que a base de cálculo do ICMS é o valor da 

operação de circulação de mercadoria, e o custo da operação de 

circulação de energia elétrica, compreende o custo de toda a cadeia 

produtiva, desde a geração da energia elétrica até sua entrega ao usuário 

final, incluindo, também, as fases de transmissão e distribuição, as quais 

são indispensáveis à entrada de energia elétrica ao consumidor, tais 

componentes integram a base de cálculo do ICMS. 3. Sentença de 

Improcedência mantida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71007136815, Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 

19/10/2017) Outrossim, importante destacar que o 11º Grupo Cível e a 21ª 

Câmara do TJRS concluíram pela inexistência do direito ora postulado, com 

base na norma do artigo 34, § 9º, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias – ADCT, que dispõe: “até que lei complementar disponha 

sobre a matéria, as empresas distribuidoras de energia elétrica, na 

condição de contribuintes ou de substitutos tributários, serão as 

responsáveis, por ocasião da saída do produto de seus estabelecimentos, 

ainda que destinado a outra unidade da Federação, pelo pagamento do 

imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias incidente 

sobre energia elétrica, desde a produção ou importação até a última 

operação, calculado o imposto sobre o preço então praticado na operação 

final e assegurado seu recolhimento ao Estado ou Distrito Federal, 

conforme o local onde deva ocorrer essa operação”. Ou seja, o valor da 

operação com energia elétrica é o preço final, constituindo custo o preço 

da distribuição, da transmissão e da produção. O consumidor final, ao 

pagar energia elétrica suporta o lucro e o custo de todas as operações 

anteriores. O preço da energia consumida que envolve o custo e mais o 

lucro é a base de cálculo do ICMS, não se podendo afastar os custos 

relativos a transmissão e distribuição – TUST e TUSD. Este custo foi 

suportado e repassado o preço para o consumidor final. Nesse sentido, 

transcrevo o voto proferido no Recurso de Apelação nº 70069548824, da 

22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, relatada 

pelo Desembargador José Aquino Flores de Camargo, julgada em 

16/06/2016: Com efeito, transcrevendo in litteris o insigne autor, o Superior 

Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp n. 797.826/MT, decidiu 

que o “o ICMS-Energia Elétrica levará em conta todas as fases anteriores 

que tornaram possível o consumo de energia elétrica. Estas fases 

anteriores, entretanto, não são dotadas de autonomia apta a ensejar 

incidências isoladas, mas apenas uma, tendo por único sujeito passivo o 

consumidor final”. Entendimento que vai ao encontro do disposto no art. 

34, § 9º, do ADCT e do art. 9º, §1º, II, da LC nº 87/97, in verbis: ADCT. Art. 

34 (...) § 9º Até que lei complementar disponha sobre a matéria, as 

empresas distribuidoras de energia elétrica, na condição de contribuintes 

ou de substitutos tributários, serão as responsáveis, por ocasião da saída 

do produto de seus estabelecimentos, ainda que destinado a outra 

unidade da Federação, pelo pagamento do imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias incidente sobre energia elétrica, 

desde a produção ou importação até a última operação, calculado o 

imposto sobre o preço então praticado na operação final e assegurado 

seu recolhimento ao Estado ou Distrito Federal, conforme o local onde 

deva ocorrer essa operação. LC nº 87/97. Art. 9º (...) § 1º A 

responsabilidade a que se refere o art. 6º poderá ser atribuída: (...) II - às 

empresas geradoras ou distribuidoras de energia elétrica, nas operações 

internas e interestaduais, na condição de contribuinte ou de substituto 

tributário, pelo pagamento do imposto, desde a produção ou importação 

até a última operação, sendo seu cálculo efetuado sobre o preço 

praticado na operação final, assegurado seu recolhimento ao Estado onde 

deva ocorrer essa operação. (grifei). A matéria foi objeto de recente 

deliberação no âmbito deste 11º Grupo Cível (Embargos Infringentes Nº 

70065950008, Relª. Desª. Maria Isabel de Azevedo Souza), que, à 

unanimidade, definiu que o ICMS relativo à energia elétrica consumida, no 

ambiente de consumo regulado, é o valor da tarifa paga pelo consumidor 

cativo, fixada pela ANEEL, que compreende os custos da geração, 

transmissão, distribuição, encargos setoriais e tributos, multiplicada pelos 

kWh consumidos. O precedente restou assim ementado: TRIBUTÁRIO. 

ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUSD. TUST. GERAÇÃO. 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO. 1. A base de cálculo do ICMS é o valor 

da operação de circulação de mercadoria. O ICMS relativo à energia 

elétrica consumida, no ambiente de consumo regulado, é o valor da tarifa 

paga pelo consumidor cativo, fixada pela ANEEL, que compreende os 

custos da geração, transmissão, distribuição, encargos setoriais e 

tributos, multiplicada pelos kWh consumidos. É induvidoso que o custo da 

operação de circulação de energia elétrica, desde a geração da energia 

elétrica até sua entrega na unidade consumidora do usuário final, abrange 

não só a geração da energia, mas, também, as fases de transmissão e 

distribuição, que são etapas indispensáveis desta cadeia produtiva à 

entrada de energia elétrica na unidade consumidora do usuário, que vai, 

então, consumi-la. Portanto, tais custos integram a base de cálculo do 

ICMS, já que compõem o preço final. Art. 34, § 9º, do ADCT. 2. Não se 

aplicam às operações de fornecimento de energia elétrica realizadas no 

ambiente de contratação regulado (consumidor cativo) por meio de 

distribuidora exclusiva os precedentes do STJ que consideram indevida a 

inclusão, na base de cálculo do ICMS, das tarifas relativas ao Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) e ao Uso do Sistema de 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) de energia elétrica. É que o preço 

final pago pelo consumidor cativo abrange o custo de toda a cadeia 

produtiva (geração, transmissão e distribuição) por se tratar de um 

conjunto indissociável. Já no ambiente de contratação livre (consumidor 

livre), no qual a energia é fornecida diretamente pelos agentes de geração 

ou de comercialização, livremente escolhidos pelo consumidor - e não 

pelas distribuidoras que se limitam a permitir o acesso ao sistema de 

transmissão e de distribuição por meio do pagamento das tarifas TUST e 

TUSD - há quem considere tais valores estranhos ao preço da energia 

elétrica, cujo montante é fixado no contrato de compra e venda de energia. 

Embargos infringentes rejeitados. (Embargos Infringentes Nº 

70065950008, Décimo Primeiro Grupo Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 20/11/2015) Desde 

então, encontra-se pacificada a orientação deste Grupo Cível no sentido 

de que os custos relativos à transmissão (TUST) e à distribuição (TUSD) 

integram a base de cálculo do ICMS, porquanto indispensáveis à entrada 

de energia elétrica na unidade consumidora do usuário, integrando, pois, o 

preço praticado na operação final, consoante estabelece o art. 34, § 9º, 

do ADCT e o art. 9º, §1º, II, da Lei Kandir. Hipótese que não se confunde 

com a temática atinente à desverticalização do setor elétrico (mercado 

livre de energia), de que tratam os precedentes colacionados pelo 

apelante em suas razões, ao afirmar a impossibilidade de inclusão dos 

custos de transmissão e distribuição de energia na base de cálculo do 

ICMS. É que, no mercado livre, a etapa de geração de energia ganha 

autonomia em relação à distribuição e transmissão, dada a possibilidade 

de sua aquisição antes da própria transmissão. Aqui, reporto-me 
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novamente à lição de Roque Antonio Carraza, que estabelece elucidativa 

distinção entre o fornecimento de energia no mercado cativo e no mercado 

livre, in verbis: “Para que melhor se compreenda: atualmente as 

distribuidoras atendem ao ‘mercado cativo’ (pequenos e médios 

consumidores, que não podem escolher livremente seus fornecedores de 

energia elétrica) e ao ‘mercado livre (grandes consumidores aos quais a 

legislação faculta escolherem seus fornecedores, valendo-se de critérios 

empresariais). Quando as distribuidoras atendem aos ‘consumidores 

cativos’ são por eles remuneradas por meio de tarifas (tarifas de energia e 

tarifas de fio) e são responsáveis, na condição de substitutas tributárias, 

pelo recolhimento do ICMS-Energia Elétrica. Já, quando as distribuidoras 

atendem aos consumidores livres limitam-se a receber as tarifas de fio, 

cobradas pela utilização das infraestruturas de transmissão e/ou 

distribuição (TUST/Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão, ou 

TUSD/Tarifa do Sistema de Distribuição). São os agentes de 

comercialização (ou de geração) que vendem a energia elétrica aos 

consumidores livres, deles cobrando o respectivo preço, sobre o qual, 

sim, é calculado o ICMS a pagar. Como se vê, as operações de compra e 

venda de energia elétrica realizadas no ‘mercado livre’ estão 

desvinculadas do processo de entrega (transmissão/distribuição) desta 

mercadoria. Noutros falares, as distribuidoras não participam de tais 

negócios jurídicos, realizados apenas e tão somente pelos agentes de 

comercialização (ou de geração) e os consumidores livres. O que fazem 

as dsitribuidoras, in casu? Simplesmente operam suas redes e 

equipamentos, para que a energia elétrica chegue aos consumidores 

livres. Esta atividade apresenta-se completamente desatrelada da 

operação mercantil havida entre os agentes de comercialização ( ou de 

geração) e os consumidores livres. (...) Noutras palavras, as 

distribuidores, nesta última hipótese, limitam-se a realizar atividades-meio, 

necessárias à prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica 

pelos agentes de comercialização (ou de geração) aos consumidores 

livres.” Temos para nós que não tipificam prestações de serviços de 

fornecimento de energia elétrica as atividades desenvolvidas pelas 

distribuidoras em ordem a disponibilizar aos consumidores livres aos 

meios e modos para que recebam a energia elétrica que adquiriram – no 

Ambiente de Contratação Livre (ACL) – dos agentes de comercialização 

(ou de geração). (ICMS, 17ª Ed. Malheiros Editores, 2015, p. 332/333). (...) 

Na espécie, a distribuidora é a responsável pelo fornecimento de energia 

elétrica como um todo, já que não se está diante de consumidor livre. Aqui, 

os custos relativos à transmissão (TUST) e à distribuição (TUSD) integram, 

sem dúvida alguma, a base de cálculo do ICMS, porquanto indispensáveis 

à entrada de energia elétrica na unidade consumidora do usuário, 

integrando, pois, o preço praticado na “operação final”, consoante 

estabelece o art. 34, § 9º, do ADCT e o art. 9º, §1º, II, da Lei Kandir. 

Ademais, também é relevante destacar que a cartilha elaborada pela 

ANEEL denominada POR DENTRO DA CONTA DE LUZ, de outubro de 2008, 

reza: “é obrigação da concessionária levar a energia elétrica aos seus 

consumidores. Para cumprir esse compromisso, a empresa tem custos 

que devem ser cobertos pela tarifa de energia. De modo geral, a conta de 

luz inclui o ressarcimento de três custos: geração de energia + transporte 

de energia elétrica até as casas (fio) transmissão + distribuição + 

encargos e tributos”. E destaco que a reedição de março de 2013, 

enfatizou que a tarifa considera três custos distintos: energia gerada + 

transporte de energia até as unidades consumidoras (transmissão e 

distribuição) + encargo setorial. Por todo o exposto, entendo ser devida a 

inclusão na base de cálculo do ICMS, o custo de transmissão (TUST) e o 

custo de distribuição (TUSD). Ressalto, o preço final pago pelo consumidor 

cativo abrange o custo de toda a cadeia produtiva, inclusive os de 

transmissão e distribuição. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR 

JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, julgando-se assim extinto o 

processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Defere-se os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte reclamante. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c.c. artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Tangará da Serra/MT, 16 de janeiro de 2018. Karla Paloma Busato 

Juíza Leiga [1] – Agravo regimental no recurso especial interposto pelo 

Estado do Rio Grande do Sul contra decisão proferida pelo relator Ministro 

Olindo Menezes que deu provimento ao recurso especial para julgar 

procedente o pedido formulado na ação mandamental afastando a 

incidência do ICMS sobre os valores relativos à tarifa de uso do sistema 

de distribuição – TUSD. [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995 c/c a Lei 

12.153/2009, perante o Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitada em 

julgado, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 16 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILIANO GARCIA GUEBARRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000230-81.2017.8.11.0055 Autor: Graciliano Garcia Guebarra 

Réu: Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, de 

acordo com os documentos que a autora trouxe aos autos, constata-se 

que seu domicílio se encontra na Rua Primavera, 623, Maracanã, Denise, 

Mato Grosso (cf. ID n. 7758884). Diante deste fato, é necessário 

reconhecer a incompetência territorial no presente caso porque, 

considerando as regras de divisão de competência territorial do Estado de 

Mato Grosso[1], tem-se que o Juízo da comarca de Barra do Bugres/MT é 

o competente para processar e julgar o feito. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. A competência 

territorial dos Juizados Especiais Cíveis é fixada, em regra, pelo domicílio 

da parte requerida, critério estabelecido no art. 4º, inciso I da Lei nº 

9.099/95. Hipótese na qual não foi comprovado o domicílio do requerente 

na Comarca de Sorriso, sendo o domicílio do requerido na Comarca de 

Primavera do Leste. Não há no caso nenhuma das circunstâncias que 

atraísse a competência do foro de Sorriso para o julgamento da causa. 

Sentença mantida. [...] (Procedimento do Juizado Especial Cível 

105999020118110014/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

26/07/2016, Publicado no DJE 26/07/2016) Ademais, consigno que no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é possível o reconhecimento da 

incompetência territorial de oficio, conforme Enunciado n. 89 do 

FONAJE[2]. Inequívoco, portanto, que as regras de competência previstas 

no art. 4º da Lei 9.099/95 não foram respeitadas in casu. Nesse contexto 

não há como permitir o prosseguimento da ação em epígrafe. 3. 

DISPOSITIVO: Isto posto, em face da incompetência territorial, opino por 

reconhecer a incompetência deste Juizado e, com fundamento no artigo 

51, III, da Lei 9.099/95, declarar extinto, sem resolução do mérito, o 

presente feito. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Sem 

custas, diante do que estabelece o art. 54, da Lei nº 9.099/95. Submete-se 

a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 17 de janeiro de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 
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Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 17 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Dire i to  [1]  Disponível  em: 

http://www.tjmt.jus.br/Comarcas/MapaComarcas, Acesso em 21 de 

dezembro de 2017. [2] ENUNCIADO 89 – A incompetência territorial pode 

ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (XVI 

Encontro – Rio de Janeiro/RJ)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-36.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN BETANIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000718-36.2017.8.11.0055 VISTOS. Em miúdos, o reclamado 

opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da r. sentença inserida em ID n. 

10268473, alegando a existência de vício constante desta. A reclamante, 

embora intimada, não apresentou manifestação (cf. ID n. 11367476). É o 

relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Para o cabimento dos 

embargos de declaração, imprescindível a presença de uma das causas 

descritas no art. 1.022 do CPC. Somente nesses casos é cabível a 

modificação do julgado, tendo em vista o caráter integrativo da decisão 

que julga os embargos. Da análise do processado, verifico que assiste 

razão à embargante, uma vez que há contradição no dispositivo da 

sentença que condenou o embargado ao pagamento de honorários e multa 

por litigância de má-fé e o eximiu deste recolhimento. Neste ínterim, 

imperiosa é a retificação do dispositivo da sentença para expurgar o 

citado vício. ANTE O EXPOSTO, opino por JULGAR PROCEDENTES os 

embargos de declaração para retificar o dispositivo da r. sentença, que 

passará a ter a seguinte redação: Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Ademais, opino por 

reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condená-la ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. No mais, ficam mantidas as demais determinações 

contidas na r. sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de janeiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 17 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012219-96.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS REIS SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

VISTOS. Diante do teor do v. acordão do id 1116142 designo o dia 28 de 

fevereiro de 2018, às 13h30, para realização de audiência de Instrução e 

Julgamento. Intimem-se as partes, cientificando-as, ainda, que poderão vir 

acompanhadas de advogado, podendo, ainda, cada parte, trazer até três 

testemunhas para a prova dos fatos alegados. Caso pretendam sejam as 

testemunhas intimadas, deverão apresentar o requerimento na Secretaria 

até no máximo 05 (cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 

1º, da Lei nº 9.099/95. Consigno que a intimação das partes para 

comparecimento ao ato poderá ser feita por qualquer meio idôneo de 

comunicação e que, caso as partes possuam advogado constituído nos 

autos ou estejam sendo assistidas pela Defensoria Pública, a intimação 

deverá ser feita por meio do patrono. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 17 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001278-75.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EURIPEDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001278-75.2017.8.11.0055 Autor: Antônio Euripedes de Souza 

Ré: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de incompetência 

absoluta suscitada, considerando ser despicienda a produção de prova 

pericial para o deslinde do caso em epígrafe, especialmente porque as 

assinaturas a serem contrastadas são semelhantes. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] 

“A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da 

revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da empresa 

ré por uma dívida que perfaz o montante de R$ 103,12 (cento e três reais 

e doze centavos), como prova a certidão de restrição anexa aos autos 

(cf. ID n. 110512995). Todavia, afirma peremptoriamente o autor que 

desconhece a dívida em questão, razão pela qual a inclusão de seu nome 
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no cadastro de devedores seria indevida e, consequentemente, implicaria 

em danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi 

devida, vez que o autor não promoveu os pagamentos decorrentes do 

contrato de prestação de serviços firmados entre as partes 

(especificamente em relação a débitos oriundos do cartão de crédito). 

Neste caso, havendo a negativa de contratação (ou desconhecimento de 

débitos) cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico realizado 

entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a 

produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos (cf. 

documentos anexos à contestação em ID n. 11218640 e ss.) a realização 

do negócio jurídico juntando cópia do contrato devidamente assinado pelo 

autor – assinatura idêntica a dos documentos juntados com petitório inicial, 

frise-se. Também juntou cópia de documentos pessoais e diversos 

extratos das ligações realizadas (cf. ID n. 11218708 e ss.). Reitera-se que 

é desnecessária a produção de prova pericial para analisar a equivalência 

das assinaturas constantes nos documentos arrolados na inicial e do 

contrato juntado pela parte ré porque estas são semelhantes a olho nu. 

Portanto, é preciso reconhecer que a ré demonstrou que o autor contratou 

seus serviços, porém quedou-se inadimplente. Bem como demonstrou a 

origem dos débitos. Assim, as alegações de inexistência de contratação 

(ou desconhecimento de débitos) se mostram inverossímeis. Diante do 

exposto, entendo ser o arcabouço probatório suficiente para ilidir dúvidas 

em referência à existência da citada relação jurídica. O que implica dizer 

que inexiste fraude perpetrada por terceiro no presente caso, bem como 

ser incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando 

apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida 

ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à 

míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pelo 

autor nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus do autor, na 

forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir comprovante de pagamento em 

relação ao débito apontado, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. 

Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão ao autor. Isto porque uma vez demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual e, por 

consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se 

conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no 

presente caso. No que tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos 

de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta é de 

responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, 

portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste sentido é o 

posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe 

ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Por fim, ainda, analisando as 

provas trazidas pelo autor e as provas trazidas pela ré, resta 

caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé da 

parte autora e, por conseguinte, condeno ao pagamento de multa de 5% 

(cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 

do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual 

pleiteado pela ré. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 17 

de janeiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 17 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de 

má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-46.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES OAB - MT0016155A-O 

(ADVOGADO)

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT0014167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT0014522A-O (ADVOGADO)

 

INTIMO o exequente para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010253-35.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARICIO RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICO MIYAHASHI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AVELINA ANTONIA VISITACAO OAB - MT0014541A (ADVOGADO)

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

 

VISTOS. Designo o dia 28 de fevereiro de 2018, às 15h30, para realização 

de audiência de Instrução e Julgamento. Intimem-se as partes, 

cientificando-as, ainda, que poderão vir acompanhadas de advogado, 

podendo, ainda, cada parte, trazer até três testemunhas para a prova dos 

fatos alegados. Caso pretendam sejam as testemunhas intimadas, 

deverão apresentar o requerimento na Secretaria até no máximo 05 

(cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Consigno que a intimação das partes para comparecimento ao 

ato poderá ser feita por qualquer meio idôneo de comunicação e que, caso 

as partes possuam advogado constituído nos autos ou estejam sendo 

assistidas pela Defensoria Pública, a intimação deverá ser feita por meio 

do patrono. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 17 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010378-66.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVENIA PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

VALDEMAR LUIZ GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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F. F. BOTINI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

 

VISTOS. Tendo em vista o teor do v. Acórdão do ID 10178880, designo o 

dia 01 de março de 2018, às 13h30, para realização de audiência de 

Instrução e Julgamento. Intimem-se as partes, cientificando-as, ainda, que 

poderão vir acompanhadas de advogado, podendo, ainda, cada parte, 

trazer até três testemunhas para a prova dos fatos alegados. Caso 

pretendam sejam as testemunhas intimadas, deverão apresentar o 

requerimento na Secretaria até no máximo 05 (cinco) dias antes da 

audiência, na forma do art. 34, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Consigno que a 

intimação das partes para comparecimento ao ato poderá ser feita por 

qualquer meio idôneo de comunicação e que, caso as partes possuam 

advogado constituído nos autos ou estejam sendo assistidas pela 

Defensoria Pública, a intimação deverá ser feita por meio do patrono. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

17 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON DE OLIVEIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 13 de Março de 2018 às 14h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001284-82.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTA DA COSTA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT0018890A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 21 de Março de 2018 às 14h00min.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000068-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI FELIX DOS ANJOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Por ora, cumpra-se na íntegra a r. decisão de recebimento da 

inicial, certificando-se quanto à citação dos reclamados, apresentação de 

contestação ou decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 17 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011467-27.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PETER ERIVELTON DUARTE BARRAGAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO SCHNEIDER IBANEZ OAB - MT0006281A (ADVOGADO)

CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA OAB - MT0005914A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 09 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011811-08.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. DALBOSCO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO SCHNEIDER IBANEZ OAB - MT0006281A (ADVOGADO)

CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA OAB - MT0005914A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 
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será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 17 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1000065-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAEM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DE ALMEIDA (EXCIPIENTE)

MARCELO JUNIOR DE BARROS (EXCIPIENTE)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Recebo o pedido de instauração do incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica, que deverá ser autuado em apartado, por 

dependência ao processo principal. Cite(m)-se o(s) sócio(s) indicado(s) 

na petição em referência para manifestar-se e requerer as provas 

cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135 do CPC de 2015). 

Promova-se o apensamento destes autos ao processo nº 

8011006-26.2014.811.0055. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 17 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010476-17.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ANTONIO PANAZZOLO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO LOPES GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010301-23.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA ALVES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA SA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. AO ARQUIVO com as devidas baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010188-11.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO PEREIRA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVALDO PEREIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Por fim, CUMPRA-SE a ultima parte da sentença do ID 

6260177. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 17 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010753-04.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 
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Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 17 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010800-46.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WN FREIOS E EIXOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 17 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001423-34.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ENEIAS BARUFE - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 17 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001423-34.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ENEIAS BARUFE - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 
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sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 17 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000979-98.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MACIEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição de id 11373828. 

Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, que deverão ser 

depositados em conta indicada pela profissional responsável pelos 

Medicamentos Judiciais e de Alto Custo da Secretaria Municipal de Saúde, 

Sra. Khris Barbosa Gonçalves Capellari, ou outro servidor que atue em 

sua substituição indicado pelo Município, que deverá providenciar 

imediatamente a aquisição do fármaco, comunicando este Juízo. Deverá 

o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, 

§ 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a nota fiscal com a devida 

especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma 

analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os reclamados a fim de 

que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre a prestação de 

contas apresentada pelo(a) reclamante. No mais, cumpra-se a decisão de 

Id 11130697. Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 

17 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000066-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA DE OLIVEIRA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 17 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000067-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTON LUIZ CASAGRANDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 17 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010612-48.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 17 de janeiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO SCHIAVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO)

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1351 de 1523



Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 13/03/2018, às 15H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012360-18.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA CRUZ COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA PIMENTA WALDOW (REQUERIDO)

HIDROLIDER COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR OAB - MT0011129A (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação das partes, nas pessoas de seus patronos, do 

r.despacho proferido nos autos a seguir transcrito: "Vistos. Nos termos do 

Enunciado 10 do Fonaje “A contestação poderá ser apresentada até a 

audiência de instrução e julgamento.” Considerando que ainda não fora 

realizada audiência de instrução e julgamento, determino seja 

desconsiderada a certidão do ID 10510655. Designo o dia 01 de março de 

2018, às 14h30 para realização de audiência de Instrução e Julgamento. 

Intimem-se as partes, cientificando-as, ainda, que poderão vir 

acompanhadas de advogado, podendo, ainda, cada parte, trazer até três 

testemunhas para a prova dos fatos alegados. Caso pretendam sejam as 

testemunhas intimadas, deverão apresentar o requerimento na Secretaria 

até no mínimo de 05 (cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 

1º, da Lei 9.099/95. Consigno que a intimação das partes para 

comparecimento ao ato poderá ser feita por qualquer meio idôneo de 

comunicação e que, caso as partes possuam advogado constituído nos 

autos ou estejam sendo assistidas pela Defensoria Pública, a intimação 

deverá ser feita por meio do patrono. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 17 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012028-85.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LENI VIEIRA CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

 

VISTOS Proceda a retificação dos polos da ação. Considerando presentes 

todos os requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 2015, defiro 

o pedido de processamento do cumprimento de sentença. Nos termos do 

art. 523 do Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a 

sentença sem a satisfação voluntária do débito, intime-se o devedor 

pessoalmente ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, 

sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 

2015) e, caso não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser 

efetuada a penhora e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, 

intimando-se o executado ou o representante legal na pessoa de seu 

advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para 

apresentação de embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC 

de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o 

prazo para embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 

do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono constituído pelo 

executado nos autos, deverá a Secretaria observar que, no caso de se 

tratar de reclamado que tenha sido declarado revel na fase de 

conhecimento, a intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC 

de 2015, correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no 

Diário Oficial. A intimação pessoal será necessária apenas após e se 

houver efetiva penhora. Não sendo opostos embargos, certifique-se, 

intimando-se o credor, que deverá se manifestar sobre uma das 

alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, optando o credor 

pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, 

que deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a 

publicação em jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte 

salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam autorizados o credor, 

o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do art. 52, VIII, desde que 

haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, 

ainda, o credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, 

§ 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de honorários advocatícios em 

fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais 

Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e de acordo 

com a jurisprudência dominante sobre o tema (Enunciado nº 161 do 

FONAJE). Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 08 de 

agosto de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010287-73.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 ? Enunciado 142 do 

Fonaje). Na hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos 

autos, deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de 

reclamado que tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a 

intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, 

correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no Diário 

Oficial. A intimação pessoal será necessária apenas após e se houver 

efetiva penhora. Não sendo opostos embargos, certifique-se, intimando-se 

o credor, que deverá se manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º 

e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 53, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Gestor a proceder na forma do art. 52, VIII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC de 2015. Não cabe fixação de honorários advocatícios em fase de 

cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, em 

face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e de acordo com a 

jurisprudência dominante sobre o tema (Enunciado nº 161 do FONAJE). 

Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 10 de abril de 2017. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010433-22.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA DIAS DE SOUZA LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO)

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT0009369A-O (ADVOGADO)

 

Certifico que, apesar de intimada, a Executada não comprovou nos autos 

a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Exequente para se manifestar 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ANTONIO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT0009809A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000441-20.2017.8.11.0055 Autor: Valdeci Antonio Xavier Réu: 

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados NPL- I. 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Os autos versam sobre suposta inexistência 

de relação jurídica, negativação indevida e as consequências destes fatos 

advindas, não existindo discussão de cobrança abusiva, clausula 

contratual etc. Por tal razão, afasto a preliminar de incompetência absoluta 

suscitada pela empresa ré, sendo absolutamente desnecessária a 

realização de perícia contábil nos presentes autos, especialmente porque 

a própria ré não colaciona aos autos o suposto contrato a ser objeto de 

análise. Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, e superada a preliminar 

suscitada, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos 

autos que o autor foi negativado por ordem da ré por uma dívida no valor 

de R$ 9.103,96 (nove mil cento e três reais e noventa e seis centavos), 

como faz prova o extrato de negativação anexo aos autos. Todavia, 

afirma peremptoriamente o autor que desconhece a dívida em questão por 

não ter contratado o serviço prestado pela ré, razão pela qual a inclusão 

de seu nome no cadastro de devedores se mostraria indevida e, 

consequentemente, lhe causaria danos de ordem moral. A ré, ao seu 

turno, apenas afirma que os valores inscritos decorreram do 

inadimplemento do cartão de crédito, que foi alvo de cessão de credito, 

razão pela qual a negativação consubstanciaria exercício regular de 

direito. Havendo a negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a 

existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 

373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. 

Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a 

distribuição do ônus probatório in casu, resta controversa a contratação 

pelo autor dos serviços citados, a responsabilidade por fraude perpetrada 

por terceiros, a negativação decorrente da cobrança dos serviços e as 

consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir parcial razão ao 

autor. A ré, em sua defesa, nenhum contrato ou documento apresenta 

justificando os débitos cobrados e os serviços que afirma ter fornecido, 

sequer “telas sistêmicas” são juntadas aos autos com esse condão. 

Portanto, na forma do art. 373, II do CPC, é inequívoco que a contratação 

em questão se mediante fraude perpetrada por terceiro. Assim, a 

responsabilidade pelos danos ocorridos deste ato é da empresa ré, tanto 

por ser objetiva a responsabilidade do fornecedor (cf. art. 14 do CDC[5]), 

quanto por lhe ser inerente o risco do negócio. Neste sentido é o 

posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, in verbis: [...] 1. 

A responsabilidade do fornecedor (CDC, art. 3º), nos casos de fraude 

perpetrada por terceiros, é interpretada de maneira objetiva, pois incumbia 

à empresa se cercar de todos os meios necessários para averiguação da 

veracidade dos documentos apresentados no ato da contratação, de 

modo que, se não toma as devidas precauções para diminuir o risco do 

seu negócio, responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por 

conseguinte, pelos danos causados à terceiro. 2. O quantum da 

indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das 

circunstâncias da causa, em especial a inscrição indevida do autor no 

órgão de restrição ao crédito. (Ap 114384/2015, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, 

Publicado no DJE 21/09/2015) (grifo nosso). [...] Descurando-se o 

estabelecimento comercial das cautelas necessárias à realização de 

venda mediante cartão de crédito, responde pelos danos decorrentes de 

fraude perpetrada por terceiros. Se o comerciante não comprovou ter 

agido com a diligência devida para regularidade da negociação, deverá 

assumir o risco do negócio. (Ap 102663/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, 

Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo nosso). Ainda, é oportuno salientar 

que a falta de cautela da empresa em seu procedimento de contratação, 

acarretando a cobrança de pessoa que não contratou os serviços, é ato 

ilícito que gera dever de indenizar. Neste sentido, mutatis mutandis, é o 

entendimento da Turma Recursal do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, conforme julgado abaixo colacionado: DANO MORAL - 

RECURSO TEMPESTIVO - COBRANÇA INDEVIDA - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO - TERCEIRA PESSOA - 

INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - RISCO DA ATIVIDADE - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - O recurso foi apresentado 

tempestivamente. Afastada a alegação preliminar de intempestividade. 2 - 

A empresa prestadora de serviço de TV a cabo pratica ato ilícito 

indenizável por não proceder com a devida cautela na análise dos dados 

cadastrais para instalação do serviço de TV a cabo, acarretando a 

cobrança de pessoa que não contratou. A cobrança indevida do recorrido 

por fato de terceiro que teve seu nome utilizado para aquisição de 

serviços de TV a cabo, gera, por si só, para o ofensor, a obrigação de 

reparar os danos morais daí advindos, cujo valor deve ser fixado de 

acordo com a gravidade da lesão e a extensão do dano. 3 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 253/2009, DR. YALE SABO MENDES, 1ª 

TURMA RECURSAL, Julgado em 16/12/2009, Publicado no DJE 18/01/2010) 

(grifo nosso). Portanto, considerando ser a ré responsável pela da 

negativação do autor, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

quanto aos seus negócios, necessário é que os danos advindos desta 

negligência sejam devidamente reparados. Por fim, não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Neste sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. REEXAME DE 

PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. Corte 

pacificou o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do 

nome do consumidor em cadastro negativo de crédito configura, por si só, 

dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. 2. No 
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caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que o nome do autor foi mantido 

indevidamente no cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão 

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da 

Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos inexistentes no original). Logo, 

comprovada que a inscrição no cadastro de inadimplentes foi indevida, 

bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo 

causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso 

ocorreu em consequência da circunstância provada consubstanciada no 

referido ato ilícito. Reputo assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no art. 

487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para: a) Declarar a 

inexistência do negócio jurídico entabulado que deu lastro a inclusão do 

autor no cadastro de inadimplentes, e, por consequência, declarar 

inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste; b) Determinar que a 

empresa promova a exclusão do autor do cadastro de inadimplentes (em 

relação ao contrato supramencionado, sublinha-se); c) Condenar a ré ao 

pagamento ao autor do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de 

danos morais, pela negativação indevida, com juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição indevida 

(Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 – STJ). Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 12 de janeiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 12 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Neste sentido, mutatis mutandis, é o entendimento do E. 

STJ: “1. A responsabilidade do fornecedor é interpretada de forma 

objetiva, até porque ficou configurado que ele não se cercou das cautelas 

necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois emitiu crédito a 

terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do usuário, o que resultou 

na sua inclusão em cadastro de inadimplentes. [...] (AgRg no AREsp 

658.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/03/2015, DJe 07/04/2015)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-42.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEILOR ANTONIO FOLLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO BARROS DUARTE OAB - MT5373/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DASNEUNER ENGENHARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-O (ADVOGADO)

FERNANDO KENJI KAMETANI OAB - PR79618 (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000058-42.2017.8.11.0055 Autor: Neilor Antonio Folle Ré: 

Dasneuner Engenharia Ltda. – ME. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da empresa 

ré por uma dívida que perfaz o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), 

como prova a certidão de restrição anexa aos autos (cf. ID n. 6784447). 

Todavia, afirma peremptoriamente o autor que desconhece a dívida em 

questão, razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de 

devedores seria indevida e, consequentemente, implicaria em danos de 

ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que o autor não promoveu os pagamentos decorrentes do contrato de 

prestação de serviços firmados entre as partes (especificamente em 

relação a débitos oriundos da contratação de serviços de engenharia). 

Neste caso, havendo a negativa de contratação (ou desconhecimento de 

débitos) cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico realizado 

entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a 

produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos (cf. 

documentos anexos à contestação em ID n. 9507124 e ss.) a realização 

de diversas tratativas a respeito dos serviços prestados, especialmente a 

viabilidade econômica de empreendimento imobiliário, projetos 

arquitetônicos, minuta de contrato, etc., fato que demonstra a existência 

de negócio jurídico entre as partes. O autor, embora devidamente intimado, 

não apresentou manifestação nos autos, fato que reforça a 

verossimilhança de contratação prévia dos serviços prestados pela ré, na 

forma ilustrada e demonstrada por essa. Portanto, é preciso reconhecer 

que a ré demonstrou que o autor contratou seus serviços, porém 

quedou-se inadimplente. Bem como demonstrou a origem dos débitos. 

Assim, as alegações de inexistência de contratação (ou desconhecimento 

de débitos) se mostram inverossímeis. Diante do exposto, entendo ser o 

arcabouço probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à 

existência da citada relação jurídica. O que implica dizer que inexiste 

fraude perpetrada por terceiro no presente caso, bem como ser 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando apurar 
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se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou 

não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua 

de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pelo autor 

nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus do autor, na forma do art. 

373, I do CPC. E, por inexistir comprovante de pagamento em relação ao 

débito apontado, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste 

sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa 

do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão ao autor. Isto porque uma vez demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual e, por 

consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se 

conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no 

presente caso. No que tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos 

de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta é de 

responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, 

portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste sentido é o 

posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe 

ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Por fim, considerando existente a 

relação jurídica entre o autor e a ré, bem como demonstrado o 

inadimplemento do primeiro, necessário é a procedência do pedido 

contraposto. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Bem como, com 

fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto realizado pela ré para 

condenar o autor ao pagamento do débito apontado pela ré, que perfaz o 

montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sobre o qual incidirá correção 

monetária pelo INPC, a partir do vencimento, mais juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 17 

de janeiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 17 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010401-80.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARVAJAL INFORMACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424A (ADVOGADO)

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 06 de outubro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA BRAGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa cujo nome 

consta no comprovante de endereço juntado no Id 11387661, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 18 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000061-94.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE COLTRO PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR AUGUSTO LAURINI (EXECUTADO)

CHARLES AUGUSTO LAURINI (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1355 de 1523



Advogado(s) Polo Passivo:

DARLENE KATIA FOGLIATTO OAB - MT0012106A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito; 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 18 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000072-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SCALON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON ARAUJO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se os autos à origem, com as homenagens 

deste Juízo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 18 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011587-07.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI NAZARE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimo o Exequente, por meio de seu procurador, para manifestar-se e 

requerer o que entender de direito no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA LUIZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 13 de Março de 2018 às 15h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001057-92.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE BEBIDAS TANCERVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO AILTON DA SILVA OAB - MT17070/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

Certifico que, apesar de citado, o Estado de Mato Grosso não se 

manifestou. Intimo a Parte Reclamante para se manifestar requerendo o 

que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010663-93.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA ADRIANE GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DE TAL (REQUERIDO)

DELZINA MARTINS (REQUERIDO)

KARLA LORRAINE MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER RODRIGUES OAB - MT21475/O (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. Intimo a parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012079-96.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDSON CARLOS COUTO DE SOUZA (REQUERENTE)

JANETE DONDONI RAMOS (REQUERENTE)

LEANDRO DONDONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO OAB - MT14210/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT0009369A-O (ADVOGADO)

 

Certifico que, apesar de intimada, a Executada não comprovou nos autos 

a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para se 

manfinestar requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012057-38.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE RICI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos o pagamento do débito. Intimo a Parte Exequente para se manifestar 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010295-16.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO FERREIRA DE MELO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

 

Certifico que, apesar de intimada, a parte Executada não comprovou nos 

autos o pagamento voluntário do débito. INTIMO a parte Exequente para se 

manifestar requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-27.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMERINDO DOS SANTOS MAGALHAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos o pagamento voluntário do débito. INTIMO parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-33.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENILDO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

 

Certifico que, apesar de intimado, o Executado não comprovou nos autos 

a satisfação voluntária do débito. INTIMO o Exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010030-48.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JENIFFER ROSALINA REAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 ? Enunciado 142 do 

Fonaje). Na hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos 

autos, deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de 

reclamado que tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a 

intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, 

correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no Diário 

Oficial. A intimação pessoal será necessária apenas após e se houver 

efetiva penhora. Não sendo opostos embargos, certifique-se, intimando-se 

o credor, que deverá se manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º 

e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 53, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Gestor a proceder na forma do art. 52, VIII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC de 2015. Não cabe fixação de honorários advocatícios em fase de 

cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, em 

face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e de acordo com a 

jurisprudência dominante sobre o tema (Enunciado nº 161 do FONAJE). 

Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 03 de abril de 2017. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010503-97.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ANGONESE CADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 18 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000307-90.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 9925420. Cumpra-se conforme requerido, 

expedindo o necessário. Tangará da Serra/MT, 18 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010637-95.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE BORGES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES OAB - MT0018323A 

(ADVOGADO)

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Verifica-se que existe questão de ordem pública a ser sanada, o 

que faço nesta oportunidade. Este juízo, equivocadamente, recebeu o 
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pedido de cumprimento de sentença na decisão do ID 6166108, 

determinando a expedição de RPV para pagamento do valor executado. 

Porém, verifico que não há dispositivo da sentença de imposição de 

pagamento de valores à exequente. Há apenas declaração de nulidade da 

prestação de serviço, bem como nítida obrigação de fazer (recolhimento 

do FGTS) e, não obrigação de pagamento à parte reclamante. Ante o 

exposto, CHAMO O FEITO A ORDEM para tornar sem efeito a segunda 

parte da decisão do ID 6166108, no que tange a expedição de requisitório 

de pequeno valor em favor da exequente. Assim, determino, apenas, a 

expedição de Ofício ao reclamado para que, de acordo comando proferido 

na sentença do ID 6166103, efetue o recolhimento do FGTS referente a 

todo o período de prestação de serviço da reclamante SOLANGE BORGES 

FERNANDES, assinalando o prazo de 10 dias para cumprimento da 

medida. Após, caso nada mais seja requerido, arquivem-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 18 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000567-70.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER ALVARENGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE OAB - MT0010074A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. J. BOMBAS INJETORAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 18 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-16.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BORRACHAO-COM DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ANDRE RAUBER OAB - MT0017870A (ADVOGADO)

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MECKAN INDUSTRIAL DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 11082227, para que sejam expedidos ofícios 

na forma requerida, observando quanto ao débito discutido na presente 

ação. Após, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 18 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001503-95.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SONI BERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA MARIA GOLIN (REQUERIDO)

LUCIMAR DO NASCIMENTO CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 11383285. Considerando a necessidade da 

expedição de carta precatória para citação/intimação da reclamada na 

cidade de Sorriso/MT, não haverá tempo hábil para realização da 

audiência designada para o dia 07.02.2018. Assim, designe-se nova data 

para realização do ato. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 18 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011274-46.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO (REQUERENTE)

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SL CONSTRUTORA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO)

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Aguarde-se o julgamento do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica ou manifestação da parte. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 18 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000073-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY NEVES CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. ALVES & ALVES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 18 de janeiro de 2017. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000498-38.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZONI GOLD - ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - 

568.962.041-68 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Verifica-se que, embora o exequente tenha noticiado que o 

executado, novamente, descumpriu a medida determinada, não fez 

qualquer requerimento na petição do ID 11215252. Cabe à parte formular 

os requerimentos que entender necessários para deliberações do Juízo. 

Assim, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 18 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011479-75.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LIRIA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LIRIA FERNANDES OAB - MT0015322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DENIZE KOTTWITTZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 18 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-13.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS OAB - MT18836/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000532-13.2017.8.11.0055 Autora: Marcela da Silva Ré: Vivo 

S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que, embora a ré tenha se feito presente na 

audiência de conciliação, deixou de apresentar defesa no prazo 

determinado. Assim, na forma do art. 344 do Código de Processo Civil, as 

alegações da parte autora são presumidamente verdadeiras. Posto isso, 

impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré Vivo S/A. A 

revelia é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção 

de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Pois bem. A autora narra que foi 

negativada em órgão de restrição de crédito por ordem da ré por uma 

dívida no valor de R$ 129,10 (cento e vinte e nove reais e dez centavos), 

conforme prova certidão anexa à inicial. Contudo, salienta que tal débito 

inexiste porque jamais contratou com a empresa ré. Assim, pela inscrição 

indevida no citado cadastro, afirma ter sofrido danos de ordem moral. 

Diante da afirmação da autora de que a inscrição foi indevida, caberia à ré 

demonstrar a regularidade da dívida constituída e mantida em nome da 

autora, nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de 

prova negativa. Entrementes, esta se quedou inerte (cf. ID n. 11380220). 

Analisando o acima narrado, especialmente a presunção de veracidade 

decorrente da não apresentação de defesa por parte da ré, somada aos 

documentos constantes dos autos, necessária é a procedência do pedido, 

reconhecendo-se a inclusão no cadastro de inadimplentes como indevida, 

sendo imperiosa a declaração de inexistência do débito apontado em face 

da autora. Entretanto, embora a inclusão no presente caso de mostre 

indevida, é certo que inexiste dever de indenizar, uma vez que existem 

inscrições preexistentes por inadimplemento (cf. ID n. 8838543). Neste 

caso incide o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça 

abaixo transcrito: Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. É 

justamente neste sentido o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso, vejamos: [...] Além disso, em se tratando de devedor 

contumaz, negativado com vários registros de dívidas. Aplica-se ao caso 

a Súmula nº 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado direito ao cancelamento”.(Ap 41660/2014, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014) (grifo nosso). [...] A 

Súmula n. 385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento - não tem 

aplicabilidade quando o outro apontamento restritivo em nome do autor é 

posterior. [...] (Ap 24196/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 

05/05/2017) (grifo nosso). É importante ressaltar que a parte autora não 

trouxe aos autos nenhuma prova sequer de que a citada seria indevida, 

sequer alegou tal fato, sublinha-se. Assim, sem demonstrar que houve 

discussão judicial a respeito da inscrição preexistente, bem como ilustrar 

os motivos pelos quais esta seria ilícita, reputa-se devida à citada 

inscrição preexistente. Ademais, consigna-se que inexiste distinguishing – 

enquanto distinção do caso concreto e o paradigma adotado nesta 

decisão (Súmula 385 do STJ) – porque os fundamentos do enunciado 

citado se adequam perfeitamente ao caso posto. É dizer, havendo 

inscrição anterior devida inexiste ofensa à honra subjetiva do devedor, 

embora seja possível cancelamento da inscrição posterior no caso desta 

ser indevida. No que tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta é de responsabilidade 

dos órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto foge da 

alçada da ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado 

do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para 

declarar a inexistência do negócio jurídico entabulado que deu lastro a 

inclusão da autora no cadastro de inadimplentes, e, por consequência, 

declarar inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste. Sem custas 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 18 de janeiro de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 
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segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 18 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 13 de Março de 2018 às 16h15min.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001486-59.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REFRIGERACAO ALVORADA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL GONCALVES LOPES DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

IZILDINHA DA SILVA DI SANTO (EMBARGADO)

CLASSITEL EDITORA DE LISTAS LTDA - ME (EMBARGADO)

 

Em razão das correspondências devolvidas e juntadas aos autos, INTIMO 

a parte Exequente para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CAETANO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT0014167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 13/03/2018 ás 16h00min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012436-42.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA FERNANDES COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIVALIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

 

VISTOS. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 18 de janeiro de 2018 JOÃO 

FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011280-53.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK TANIZAKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

 

Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código de 

Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do cumprimento 

de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil de 2015, 

transitada em julgado a sentença sem a satisfação voluntária do débito, 

intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das 

custas, se houver, sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, 

§ 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento no prazo assinalado, 

deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens e elaborado o 

respectivo auto, intimando-se o executado ou o representante legal na 

pessoa de seu advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado 

ou correio, para apresentação de embargos no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de 

depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a partir da data do 

depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de não existir 

patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a Secretaria 

observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha sido 

declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá observar o 

disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em cartório a 

partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal será 

necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo opostos 

embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se manifestar 

sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, 

optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, 

expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de costume, 

dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de valor 

inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 18 de janeiro de 2018. João Francisco Campos de Almeida 

Juiz de Direito em substituição

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000109-53.2017.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

 

Cite-se a Fazenda Pública para satisfazer a obrigação constante do título, 

podendo ela opor embargos em 30 (trinta) dias (art. 535 e art. 910 do 

Código de Processo Civil de 2015). Certificado o não oferecimento de 

embargos, expeça-se ofício requisitório de pequeno valor à autoridade, na 

pessoa de quem o ente público foi citado, que deverá realizar o 

pagamento no prazo de 2 (dois) meses, contado da entrega da requisição, 

na forma do art. 535, § 3º, do CPC (CF, art. 100). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Tangará da Serra, 18 de janeiro 

de 2018. João Francisco Campos de Almeida Juiz de Direito em 

substituição

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-47.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TEODORO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001060-47.2017.8.11.0055 Autor: José Teodoro de Souza Ré: 

Telefônica Brasil S/A. VISTOS. A parte ré opôs embargos de declaração 

com efeitos infringentes alegando haver omissões, contradições e 

obscuridade na sentença proferida. Posteriormente, os autos vieram-me 

conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Para o cabimento dos embargos de 

declaração, é imprescindível a presença de uma das causas descritas no 

art. 1.022 do CPC. Somente nesses casos é cabível a modificação do 

julgado, tendo em vista o caráter integrativo da decisão que julga os 

embargos. Fora destes casos, a reforma do decisum somente poderá 

ocorrer por intermédio da via processual adequada. Analisando a r. 

decisão fustigada, não é possível se visualizar nenhum dos vícios 

ensejadores dos embargos de declaração, não encontrando, os pedidos, 

em nenhuma das hipóteses autorizadoras da utilização dos embargos de 

declaração. Não há obscuridade, contradição ou omissão na decisão 

proferida por este juízo, tampouco ocorreu erro material. Em que pesem os 

termos dos embargos opostos pela parte ré, entendo que a r. sentença 

tratou da temática posta em profundidade. Os danos morais no presente 

caso se configuraram in re ipsa, pois decorreram da inclusão indevida da 

embargada no cadastro de inadimplentes, na forma do entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça[1]. Assim, embora não tenham sido acolhidas 

as teses do embargante, há fundamento suficiente e detalhado no 

decisum, razão pela qual se demonstra que os embargos de declaração 

não são via própria para a citada discussão. Por tudo, verifico ser 

inadequada a via dos embargos de declaração para alteração da decisão, 

uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu cabimento. 

Ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio de recurso 

poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio descrito no art. 

494 do CPC. Ante o exposto, opino por conhecer, porém JULGAR 

IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Permanece a decisão tal 

qual foi lançada. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 14 de dezembro de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 14 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] [...] 3. O dano moral, oriundo de inscrição ou 

manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, 

prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e 

decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. 4. Agravo interno a que 

se nega provimento. (AgInt no AREsp 858.040/SC, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 

09/05/2017) (grifo nosso).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010438-05.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

Intimo o Reclamante para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011218-47.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FIO DE LUA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - 

ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

 

Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código de 

Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do cumprimento 

de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil de 2015, 

transitada em julgado a sentença sem a satisfação voluntária do débito, 

intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das 

custas, se houver, sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, 

§ 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento no prazo assinalado, 

deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens e elaborado o 

respectivo auto, intimando-se o executado ou o representante legal na 

pessoa de seu advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado 

ou correio, para apresentação de embargos no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de 

depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a partir da data do 

depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de não existir 

patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a Secretaria 

observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha sido 

declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá observar o 

disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em cartório a 

partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal será 

necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo opostos 

embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se manifestar 

sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, 

optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, 

expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de costume, 

dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de valor 

inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 18 de janeiro de 2018. João Francisco Campos de Almeida 

Juiz de Direito em substituição

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010491-54.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOVEU FRANCIOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RODRIGO PAIVA DA SILVA OAB - MS0013750A (ADVOGADO)

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

 

Intimem-se as requeridas para no prazo de cinco dias se manifestarem 

acerca do pedido do requerente. Tangará da Serra 18 de janeiro de 2018. 

João Francisco Campos de Almeida Juiz de Direito em substituição.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MARTA DA SILVA SANTOS FAUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 13/03/2018, às 15H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011325-33.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ZELINDA FURNI DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORISVALDO BENEDITO SARNEIRO (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu patrono das datas 

para realização das hastas públicas, qual sejam: PRIMEIRA PRAÇA: Dia 

16/02/2018, às 15:00 horas; SEGUNDA PRAÇA: Dia 09/03/2018, às 15:00 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-06.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT0009809A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000429-06.2017.8.11.0055 Autor: Gilmar Nunes de Souza Réu: 

Avon Cosméticos Ltda. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de incompetência 

absoluta suscitada pela empresa ré por ser absolutamente desnecessária 

a realização de perícia técnica no documento por ela juntado. A uma, 

porque o autor reconhece a assinatura aposta no ficha cadastral como 

sua e, a duas, porque a controvérsia (após impugnação à contestação) 

restou apenas no tocante a pedidos não realizadas. Presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, superada a preliminar suscitada, e inexistindo 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A priori, 

entendo que no caso em epígrafe não resta configurada relação de 

consumo, considerando que a discussão dos autos refere-se ao suposto 

inadimplemento de pedidos realizados pelo autor na condição de 

revendedor de cosméticos da empresa ré. É dizer, a relação jurídica das 

partes não se adequa aos termos da teoria finalista, razão pela qual o 

microssistema consumerista não é aplicável in casu. Neste sentido é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, 

abaixo colacionado: [...] 1. De acordo com o STJ, para enquadrar a relação 

como sendo de consumo, a pessoa que adquirir o bem ou serviço deve se 

encontrar na qualidade de destinatário final. [...] (AI 140939/2013, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/05/2014, Publicado no DJE 26/05/2014) (grifo nosso).; REVISÃO DE 

CONTRATO DE REVENDA - INAPLICABILIDADE DO CDC - RELAÇÃO DE 

CONSUMO INEXISTENTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EMPRESA EXTINTA - 

FABRICANTE/INVENTOR - AGRAVO IMPROVIDO. O CDC é aplicado às 

relações de consumo, no qual uma pessoa física ou jurídica denominada 

consumidor adquire ou utiliza produto ou serviço de outra pessoa 

denominada fornecedor, como destinatário final, não se enquadrando 

nesse conceito o contrato de revenda, onde a parte adquire o produto 

para vender no mercado. Ocorrendo a extinção da empresa, não resta 

capacidade para figurar no pólo passivo da ação, restando correto a 

manutenção dos seus sócios. Não tem legitimidade passiva a empresa, 

ainda que fabricante do produto, que não participou do negócio, pois, tudo 

se deu entre o adquirente a o produtor/inventor da peça. (AI 134095/2009, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/05/2010, Publicado no DJE 19/05/2010) (grifo nosso). De 

mais a mais, depreende-se dos autos que o autor foi negativado por 

ordem da ré por uma dívida no valor de R$ 228,32 (duzentos e vinte e oito 

reais e trinta e dois centavos), como prova certidão de restrição anexa 

aos autos (cf. ID n. 8318567). Todavia, o autor afirma peremptoriamente 

que desconhece a dívida em questão, razão pela qual a inclusão de seu 

nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, sofreu danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, 

informa que o autor realizou cadastro junto ao seu sistema de revendas, 

pedidos de produtos, porém não realizou os pagamentos correlatos. 

Assim, a negativação seria devida e inexistiriam quaisquer danos a 

compensar. O autor, ao impugnar a contestação, alterou os fatos 

narrados inicialmente, passando a sustentar que fez cadastro para 

tornar-se revendedor da empresa ré, porém jamais realizou pedidos. 

Assim, por inexistir débito, a inscrição no cadastro de inadimplentes se 

mostraria indevida. Ao seu turno, embora intimada, a ré não apresentou 

manifestação sobre a nova versão dos fatos trazida pelo autor (cf. 

certidão em ID n. 11353623). Neste caso, havendo negativa da realização 

de pedidos, cabe à ré demonstrar a existência destes, nos termos do art. 

373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. 

Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a 

distribuição do ônus probatório, resta controversa apenas a realização de 

pedidos de produtos, eventual inadimplemento contratual, falha no sistema 

da empresa ré, a negativação decorrente da cobrança dos serviços e as 

consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir parcial razão ao 

autor. A ré, embora afirme que o autor realizou pedido de produtos, não 
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colaciona aos autos nenhum documento que comprove essa alegação, 

sequer junta telas sistêmicas que poderiam indicar tal situação. Portanto, 

na forma do art. 373, II do CPC, resta inequívoco que o autor não realizou 

nenhum pedido, o que demonstra a existência de falhas no sistema de 

apoio da empresa ré. Noutras palavras, restou incontroverso que o autor 

se cadastrou como revendedor de produtos da ré, porém esta não 

comprovou a existência de pedidos inadimplidos, ou outros débitos que 

pudesse ensejar a inscrição do autor no cadastro de inadimplentes. 

Ademais, não há falar em fato de terceiro no presente caso, enquanto 

excludente de responsabilidade, porque eventual falha nos sistemas de 

apoio da empresa ré possui natureza de fortuito interno. Assim, 

imprescindível é a declaração de inexistência da dívida inscrita no 

cadastro de inadimplentes. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

REVENDEDORA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTIFICAÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA- MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. Havendo falha na 

prestação de serviços da empresa de cosméticos em virtude do 

apontamento indevido do nome do autor no Cadastro de Serviço de 

Proteção ao Crédito, em razão de cobrança indevida, impõe-se 

indenização por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão 

dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o 

valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses 

critérios. (Ap 149671/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2016, 

Publicado no DJE 12/04/2016) (grifo nosso). Logo, comprovada que a 

inscrição no cadastro de inadimplentes foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputo assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição econômica e profissional do lesado, a intensidade de 

seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. Esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO: 

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo 

Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

contidos na inicial para condenar a ré ao pagamento ao autor do valor de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, pela negativação 

indevida, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso – data da inscrição indevida (Súmula 54 – STJ), e correção 

monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ). 

Ademais, opino por manter a tutela antecipada anteriormente deferida. 

Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 18 de janeiro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 18 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001162-69.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

VISTOS. Antes da análise da liminar vindicada, necessário que a inicial 

seja emendada. Assim, faculto a parte reclamante a emenda da inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, para juntar aos autos comprovante de 

endereço em seu nome, ou justificar o comprovante em nome de terceiro, 

sob pena de indeferimento (CPC, 320 e 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011446-51.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 8011446-51.2016.8.11.0055 Autor: Osmar Rodrigues Ré: Net 

Serviços de Comunicação S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995. 2. A parte 

autora não compareceu à sessão de conciliação (cf. ID n. 11205294), 

embora tenha sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 10649749, 

13699580, 13699581, 13777955 e13777956). O comparecimento pessoal 

da parte ou do preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório 

(Enunciado n. 20 do FONAJE[1]), sendo a ausência da parte autora 

fundamento da extinção do feito sem julgamento de mérito (cf. art. 51, I da 

Lei n. 9.099/95). 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 

9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, 

devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) 

dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação 

dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo 

CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita 

nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 08 de janeiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 08 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000764-25.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA RAMOS XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000764-25.2017.8.11.0055 Autora: Vanusa Ramos Xavier Ré: 

Ativos S/A Cia Securitizadora Créditos Financeiros PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A autora narra que foi negativada em órgão de restrição de 

crédito por ordem da ré por uma dívida no valor de R$ 379,13 (trezentos e 

setenta e nove reais e treze centavos), em 07 de abril de 2014, conforme 

certidão anexa à inicial (ID n. 9356355). Contudo, afirma que não possui 

esse débito, pois não o contratou. Neste contexto, afirma que a dívida é 

inexistente e a negativação é indevida, devendo ser reparada pelos danos 

morais sofridos no importe de trinta salários mínimos. Bem como pleiteia a 

declaração de inexistência do débito apontado no cadastro de restrição. 

Diante da negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a regularidade 

da dívida constituída em nome do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. A ré, em sua contestação, 

afirma que adquiriu o crédito inscrito no cadastro de inadimplentes do 

Banco do Brasil, para tanto junta declaração de cessão de crédito emitida 

pela sociedade de economia mista citada. Desse modo, ilustra que a 

inscrição é devida e inexiste dever de compensar in casu. Analisando o 

acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do 

ônus probatório in casu, resta controversa a contratação pela autora dos 

serviços citados, a responsabilidade por fraude perpetrada por terceiros, 

a negativação decorrente da cobrança dos serviços e as consequências 

daí advindas. Neste cotejo, reputo não assistir razão a autora. Com efeito, 

a ré demonstra nos autos a realização do negócio jurídico, juntando termo 

de cessão de crédito que, de forma indiciária, comprova que a autora 

contratou financiamento (CDC – empréstimo BB Salário n. 821508088), 

crédito inadimplido e, posteriormente, cedido a empresa ré. Neste 

contexto, as provas juntadas pela ré constituem método probatório 

suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação 

jurídica. Por tal razão, com fulcro o art. 6º da Lei 9.099/95, reconhece-se 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, bem como 

inexistente fraude perpetrada por terceiro no presente caso, restando 

apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida 

ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à 

míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela 

autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da autora, na 

forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento, legítima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido, 

mutatis mutandis, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, resta demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o 

posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu 

nome no cadastro de inadimplentes. Assim, conclui-se que a ré atuou 

legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. De mais a 

mais, é oportuno salientar que existiam inscrições preexistentes por 

inadimplemento à época da inscrição do autor no cadastro de 

inadimplentes pela ré (cf. extrato juntado pela ré em ID n. 10088957). 

Neste caso incide o entendimento sumulado do Superior Tribunal de 

Justiça abaixo transcrito: Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. É justamente neste sentido o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, vejamos: [...] Além disso, em se 

tratando de devedor contumaz, negativado com vários registros de 

dívidas. Aplica-se ao caso a Súmula nº 385 do STJ: “Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado direito ao 

cancelamento”.(Ap 41660/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 

26/11/2014) (grifo nosso). [...] A Súmula n. 385 do STJ - Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento - não tem aplicabilidade quando o outro apontamento 

restritivo em nome do autor é posterior. [...] (Ap 24196/2017, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017) (grifo nosso). Neste contexto, 

inexistiria direito a compensação por danos morais no presente caso, 

embora houvesse direito ao cancelamento da inscrição, se comprovada a 

inexistência da contratação – o que não é a situação dos autos, frise-se. 

3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido do autor, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, contido na inicial. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 17 de outubro de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2017. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 
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celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011094-30.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO)

JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0004045A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO OAB - MT0011099A 

(ADVOGADO)

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO)

 

INTIMO o Exequente para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012007-12.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE MILENE LAMIM (EXEQUENTE)

MARCELO BARBOSA DE FREITAS (EXEQUENTE)

DONIZETI LAMIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELICAR RITA VALOES (EXECUTADO)

 

VISTOS. A Lei nº 8.036/1990 permite o levantamento do FGTS em 

hipóteses muito específicas, que têm a finalidade de salvaguardar o 

trabalhador, garantindo-lhe renda em caso de demissão e em outras 

hipóteses de relevo social. Em razão disso, referida Lei declara 

expressamente a impenhorabilidade absoluta dos saldos das contas do 

FGTS. O C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo, justamente em 

virtude de sua natureza, que os valores depositados a título de FGTS, 

assim como do PIS, não podem ser penhorados, salvo quando se 

destinarem à quitação de dívida relativa a pensão alimentícia. Não obstante 

a natureza alimentar dos honorários advocatícios, conforme reconhecido 

pela Súmula Vinculante nº 47 do C. Supremo Tribunal Federal, referida 

verba não tem a mesma exata natureza e não goza dos mesmos 

privilégios dos alimentos propriamente ditos. Tanto é distinta a natureza 

das verbas alimentares em questão, que o inadimplemento dos honorários 

advocatícios não enseja a prisão civil do devedor, que é cabível apenas 

em caso de inadimplemento dos alimentos decorrentes de vínculo familiar. 

E apenas nesses casos, ou seja, de alimentos devidos em decorrência de 

vínculo familiar, é que se mostra cabível a penhora em questão, não se 

aplicando ao crédito decorrente de honorários advocatícios. É necessário 

rememorar que o Código de Processo Civil, no art. 833, § 2º, apresenta as 

exceções à impenhorabilidade descrita no inciso IV do mesmo dispositivo. 

O texto que contempla a exceção refere-se expressamente à 

possibilidade de penhora de valores destinados ao pagamento de 

“prestação alimentícia”, e não a qualquer tipo de verba alimentar, 

transparecendo com toda a evidência que o legislador procurou dar 

proteção mais ampla aos titulares de créditos decorrentes de vínculo 

familiar, conforme acima sustentado, ou decorrentes de ato ilícito. A 

“prestação alimentícia”, contemplada na exceção acima descrita, contém a 

ideia de periodicidade e sobrevivência do alimentando, fatores que se 

sobrepõem às hipóteses restritas de movimentação da conta do fundo de 

garantia, que não são equiparados, por consequência, a verbas 

decorrentes de prestação de serviços, como é o caso dos honorários 

advocatícios. Não há, portanto, como conferir uma interpretação extensiva 

para concluir que a possibilidade de penhora alcança também o crédito 

decorrente de honorários por serviços advocatícios. A jurisprudência é 

iterativa nesse sentido: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DO FGTS DO DEVEDOR. 

NÃO CABIMENTO. Apesar de os honorários advocatícios possuírem 

natureza alimentar, tal verba não goza das mesmas prerrogativas da 

verba alimentar, propriamente dita, fixada em ação de alimentos entre 

familiares. Caso em que não é cabível a penhora do FGTS em execução 

de honorários advocatícios. Precedentes da Corte. NEGARAM 

PROVIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70064455389, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, 

Julgado em 25/06/2015). Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS 

VALORES DO FGTS. POSSIBILIDADE SOMENTE EM CASOS 

EXCEPCIONAIS - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EM QUE PESE OS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TEM NATUREZA ALIMENTAR TAL 

HIPÓTESE NÃO RELATIVIZA A NORMA PREVISTA NO §2º DO ART. 2º DA 

LEI Nº 8.036/90. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70067315119, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 16/11/2015). Mandado 

de segurança. Terceiro interessado. Penhora de saldo de FGTS. 

Execução de honorários advocatícios sucumbenciais. Impossibilidade. 

Verba de caráter alimentar que não se confunde com prestação de 

alimentos. Impenhorabilidade reconhecida. Liminar confirmada. Segurança 

c o n c e d i d a . ( T J - S P  -  M S :  2 0 4 9 9 8 2 9 5 2 0 1 3 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2049982-95.2013.8.26.0000, Relator: Bonilha Filho, Data de Julgamento: 

30/04/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

14/05/2014) “É bem verdade que o § 2º excepcionou a proteção legal no 

que concerne ao pagamento de pensão alimentícia o que, no entanto, não 

equivale aos honorários profissionais, mas sim, o crédito alimentar 

proveniente de relações parentais. A se admitir a interpretação buscada 

pelo recorrente chegar-se-ia, por exemplo, à possibilidade da penhora de 

crédito de honorários de advogado para o pagamento de honorários de 

outros profissionais liberais como médicos, engenheiros, etc., o que é 

evidentemente vedado pela legislação que rege a matéria. Por outro lado, 

não custa lembrar que o texto original, aprovado pelo Congresso Nacional 

inserindo a possibilidade de penhora de percentual das verbas alimentares 

foi vetado pelo Poder Executivo (parágrafo 3º).” (TJSP - AI 

2043512-48.2013.8.26.0000, 26ª Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. VIANNA 

COTRIM, j. 05/02/2014); “Isto porque, ainda que a verba honorária tenha 

natureza alimentar, deve prevalecer o entendimento de que os honorários 

advocatícios não se enquadram na definição legal de pensão alimentícia 

de que trata o artigo 1.694 do Código Civil. Desta maneira a penhora em 

verbas provenientes do FGTS só é admitida em execução de alimentos.” 

(TJSP - AI 2062003-06.2013.8.26.0000, 23ª Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. 

PAULO ROBERTO DE SANTANA, j. 12/02/2014); “Ter caráter alimentício 

não é a mesma coisa que ser pensão alimentícia, esta última devida pelo 

alimentante ao alimentando. Não se equiparam, pois os honorários 

advocatícios, que constituem crédito de prestação de serviço profissional 

com a prestação alimentícia devida pelo pai ao filho menor. Não há dúvida 

de que o advogado vive dos honorários que lhes são devidos pelo cliente, 

mas tais verbas, embora tenham caráter alimentar, não se equiparam às 

prestações alimentícias devidas pelos pais aos filhos menores. Tanto se 

trata de verbas que não se equiparam em todos os seus aspectos que 

não vejo possibilidade de execução da verba honorária nos termos 

previstos no art. 733 do CPC, que possibilita ao juiz o decreto de prisão 

civil do devedor inadimplente pelo prazo de um a três meses.” (TJSP - AI 

2059036-85.2013.8.26.0000, 30ª Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. LINO 

MACHADO, j. 18/12/2013); Por fim, necessário salientar que, ainda que se 

partisse da premissa de possibilidade de penhora do FGTS, é evidente que 

o montante a ser penhorado deveria ressalvar montante para garantir-se 

razoavelmente o executado quando de eventual desvinculação 

empregatícia. Em caso de eventual determinação de penhora sobre o total 

dos depósitos e posterior levantamento (em caso da execução não ser 

embargada, ou na hipótese de improcedência dos embargos), não haveria 

qualquer saldo restante para que o Fundo cumpra sua finalidade, que é, 

como ressaltado no início desta decisão, de garantir o trabalhador contra 

os infortúnios decorrentes do encerramento do vínculo empregatício. Ante 

todo o exposto, INDEFIRO o pedido do ID 11167033. Intimem-se os 

exequentes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 09 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000893-30.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRA DE ARAUJO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO a Exequente para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010227-66.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SOLAINE SUTIL DADON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO a parte Reclamante para efetuar o pagamento das despesas 

processuais, conforme determinado, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001089-97.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WELDER SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO a parte Reclamante para efetuar o pagamento das despesas 

processuais, conforme determinado, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012360-18.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA CRUZ COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA PIMENTA WALDOW (REQUERIDO)

HIDROLIDER COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR OAB - MT0011129A (ADVOGADO)

 

Vistos. Nos termos do Enunciado 10 do Fonaje “A contestação poderá ser 

apresentada até a audiência de instrução e julgamento.” Considerando que 

ainda não fora realizada audiência de instrução e julgamento, determino 

seja desconsiderada a certidão do ID 10510655. Designo o dia 01 de 

março de 2018, às 14h30 para realização de audiência de Instrução e 

Julgamento. Intimem-se as partes, cientificando-as, ainda, que poderão vir 

acompanhadas de advogado, podendo, ainda, cada parte, trazer até três 

testemunhas para a prova dos fatos alegados. Caso pretendam sejam as 

testemunhas intimadas, deverão apresentar o requerimento na Secretaria 

até no mínimo de 05 (cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 

1º, da Lei 9.099/95. Consigno que a intimação das partes para 

comparecimento ao ato poderá ser feita por qualquer meio idôneo de 

comunicação e que, caso as partes possuam advogado constituído nos 

autos ou estejam sendo assistidas pela Defensoria Pública, a intimação 

deverá ser feita por meio do patrono. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 17 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000732-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SOARES DA SILVA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000732-20.2017.8.11.0055 Autor(a): Andreia Soares da Silva 

Andrade Réu: Oi S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Outrossim, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e inexistindo preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Em síntese, a autora narra ter solicitado a mudança de endereço 

dos serviços que contrata da empresa ré (telefone n. 65 3325-0535) para 

a Rua 6-A, 1615-S, Jardim Alto Alegre, Tangará da Serra-MT (OS n. 

48092415), em junho de 2017. Entretanto, salienta que o serviço de banda 

larga até os presentes dias não foi instalado, embora tenha lhe sido 

informado a disponibilidade dos serviços (internet e telefonia fixa) para o 

endereço de sua nova residência. Diante desses fatos, pleiteia obrigação 

de fazer consistente na implantação da internet, compensação por danos 

morais e repetição do indébito. A ré, ao seu turno, afirma que não praticou 

qualquer ato ilícito, uma vez que o serviço de telefonia fixa foi instalado no 

endereço solicitado e o serviço de banda larga aguarda abertura de 

“portas”. Assim, inexistiria dever de indenizar in casu, tampouco existiria 

objeto para a tutela mandamental pleiteada. Analisando o acima narrado, 

bem como a prova produzida nos autos, restam controversas a 

possibilidade de tutela mandamental consistente na obrigação de fornecer 

o serviço de internet banda larga, a repetição do indébito, bem como a 

ocorrência de danos morais decorrentes da longa espera pela prestação 

dos citados serviços. Diante do alegado, caberia à ré demonstrar a 

regularidade procedimento administrativo em questão, nos termos do artigo 

373, inciso II, do Código de Processo Civil, porque inviável a produção de 

prova negativa. Após detida analise dos fatos narrados e das provas 

produzidas reputo assistir parcial razão a autora. De acordo com os fatos 

narrados na petição inicial e contestação, restou incontroverso que a 

autora contratou os serviços narrados e solicitou a mudança de endereço 

em junho de 2017, mas que foi transferido apenas o serviço de “telefonia 

fixa”. De igual modo, é incontroverso que o serviço de banda larga ainda 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1366 de 1523



não foi fornecido por suposta “inexistência de portas” para o endereço 

solicitado. Ademais, de acordo com as faturas emitidas pela empresa ré, é 

possível verificar a cobrança pelo serviço de banda larga no novo 

endereço. Assim, resta verossímil que houve a oferta do serviço a autora, 

mas que não foi instalado por falha na prestação do serviço. Importante 

consignar que a empresa ré não fez prova de que há – de fato – 

impossibilidade técnica da prestação do serviço no local solicitado, ao 

contrário, passou a cobrar pelo serviço, o que indica que na localidade 

havia possibilidade técnica para tanto. Aliás, é importante salientar que a 

conduta da empresa ré narrada pela autora é de notório conhecimento 

nesta cidade – a empresa oferta o serviço de telefonia fixa e internet, 

vinculando a prestação do segundo a contratação do primeiro, todavia, 

após a instalação do serviço de telefonia fixa, ignora a existência do 

consumidor, não instalando a internet e obrigando o mesmo a adimplir a um 

serviço que não pretendia adquirir. Portanto, é preciso reconhecer a 

negligência da empresa ré em prestar adequadamente os serviços 

ofertados pela autora, bem como arcar com as consequências advindas 

da falha na prestação do serviço. No presente caso a responsabilidade é 

objetiva, somente sendo afastada quando comprovado que uma vez 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva da vítima ou 

de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), do que não se 

desincumbiu. O dano moral a ser reparado é puro, pois atingiu direito de 

personalidade, a honra subjetiva da pessoa. A impotência do consumidor 

às práticas usuais do fornecedor, como no caso em tela, causam mais do 

que mero dissabor, trazendo sentimento de angustia, ansiedade e 

humilhação. O caso narrado pela autora se trata de falha grave na 

prestação do serviço do serviço, pois o serviço de internet banda larga é 

considerado essencial. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – DEMORA NA INSTALAÇÃO 

DO SERVIÇO DE INTERNET E CELULAR – SEIS MESES DE ESPERA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – 

VALOR EXCESSIVO – PROPORCIONALIDADE/RAZOABILIDADE – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O dano moral decorre da 

injustificada privação de serviço hodiernamente considerado essencial, o 

que não pode ser equiparado a mero dissabor ou vicissitude própria do 

cotidiano e da vida em sociedade. Ao fixar o valor da compensação, o 

julgador deve-se pautar por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, 

não devendo fazê-lo, em valor desproporcionar, em inobservância aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (Ap 124235/2014, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/02/2015, Publicado no DJE 09/02/2015) RECURSO INOMINADO - 

TELEFONIA - SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TERMINAL 

TELEFÔNICO - DEMORA INJUSTIFICADA MESMO APÓS DEFERIMENTO DE 

LIMINAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA FORA 

DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da 

atividade. A demora injustificada por prazo demasiadamente longo na 

instalação de terminal telefônico e internet banda larga, configura falha na 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano 

moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo 

consumidor. Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi 

fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (RI 

332/2013, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 30/04/2013, Publicado no DJE 12/06/2013) RECURSO 

INOMINADO - TELECOMUNICAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA 

DE ENDEREÇO DO TELEFONE FIXO - DEMORA NO ATENDIMENTO DA 

SOLICITAÇÃO - ATO ILÍCITO - SERVIÇO INEFICIENTE - IMPOSSIBILIDADE 

DE SE UTILIZAR OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO - TELEFONE FIXO E 

INTERNET - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1. A concessionária de telecomunicação tem o dever de prestar 

um serviço de qualidade e eficiência, devendo cumprir em tempo razoável 

as solicitações formalizadas pelos usuários. O prazo de 30 dias para a 

simples transferência de terminal de telefonia fixa é excessivo e, por isso, 

encontra-se caracterizado ato ilícito. 2. A impossibilidade de se utilizar os 

meios de comunicação é suficiente para a configuração do dano moral. 3. 

Recurso conhecido e não provido. (RI 2526/2012, DR. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/04/2013, 

Publicado no DJE 19/04/2013) Assim imprescindível é a reparação dos 

danos daí advindos, considerando que a ré violou a boa-fé objetiva trazida 

pela legislação consumerista para dar equilíbrio às relações contratuais 

entre consumidores e fornecedores (art. 4º, inc. III do CDC). Dito isso, 

devem indenizar a autora em danos morais, cuja prova é dispensada, pois 

presumida. Configuram-se in re ipsa, isto é, decorrem dos transtornos, 

preocupações e aborrecimentos causados pelo evento, prescindindo de 

provas. Bem como por não ter sido respeitado o dever de informação 

adequada. Noutro diapasão, é importante mencionar que a oferta de um 

serviço acarreta na vinculação do proponente, na forma do art. 30 do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, se houve proposta de um 

serviço que não pode ser fornecido a autora é nítido que há violação do 

dever de informação[5][6], defeito na citada oferta (cf. art. 31 do CDC) e 

violação dos deveres anexos ao contrato. Diante dos fatos narrados, 

conclui-se que houve falha na prestação do serviço, tanto pela 

inadimplemento do contrato por parte da empresa ré quanto pela falha no 

dever de informação adequada. Posto isso, considerando-se as 

circunstâncias do caso, a condição econômica das partes, o caráter 

pedagógico da condenação, entendo que o valor R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais a ser pago pela parte ré é justo. No que 

toca ao dano moral material pleiteado, consistente na devolução dobrada 

dos valores cobrados indevidamente pela ré, entendo, com fulcro na 

posição do Superior Tribunal de Justiça, que os requisitos para aplicação 

do instituto não estão preenchidos in casu: o engano na cobrança 

indevida não foi justificado (requisito subjetivo), houve cobrança indevida, 

mas não há prova do pagamento pelo consumidor (requisitos objetivos)[7]. 

Assim, improcedente o pedido de indenização por danos materiais. 

Explico, embora haja faturas dos serviços juntadas pela autora, não há 

comprovação de que o pagamento se deu por meio de débito automático, 

bem como inexiste comprovante de pagamento da citada fatura. Portanto, 

não comprovado o requisito objetivo em questão não há falar em repetição 

– na forma simples ou dobrada. Por fim, restando inequívoca a 

contratação de plano que incluía a prestação do serviço de internet banda 

larga, bem como a longa espera para a instalação dos equipamentos 

necessários para o gozo do citado serviço, necessária é a procedência 

do pleito mandamental realizado pelo autor. 3. DISPOSITIVO: Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial para: a) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se 

tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária, pelo INPC, a 

partir do arbitramento; b) Determinar que a ré forneça e instale todos os 

equipamentos necessários para a utilização do serviço de internet banda 

larga no endereço da autora, tal qual devidamente contratado. Saliento que 

eventual impossibilidade técnica deverá ser rigorosamente comprovada 

pela empresa ré. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas 

ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão 

à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 08 de janeiro de 2018. 

Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 08 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] Mutatis mutandis, é nesse sentido o 

entendimento do E. STJ: “[...] 4. Nesse passo, em cognição sumária, 

cumpre notar que é dever do prestador de serviços assegurar que o 

consumidor seja amplamente informado sobre todas as características 

essenciais do serviço ofertado, a exemplo dos gastos do usuário com a 
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utilização da franquia contratada com a operadora de telefonia. Esta, aliás, 

é a orientação do princípio da boa-fé que deve reger as relações de 

consumo, bem como dos arts. 6º, III, e 31 do Código de Defesa do 

Consumidor. [...] (AgRg na MC 22.428/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 25/06/2014)” [6] Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e 

clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta 

de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes 

e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [7] Exempli gratia: [...] 

6- A devolução do indébito em dobro pressupõe o preenchimento de 

requisitos objetivos, consubstanciados na cobrança indevida e no 

pagamento pelo consumidor, e subjetivo, concernente ao engano 

injustificável do fornecedor ou prestador do serviço. [...] (Ap 117287/2014, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016) (grifo nosso).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-93.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ODIMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000082-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL VIRGILINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY FELIPE BENTO OAB - SC43308 (ADVOGADO)

JOSE DOMINGOS BORTOLATTO OAB - SC3659 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Pública do Estado de Santa Catarina (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial dos reclamados, a fim de 

que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifestem acerca do 

conteúdo da petição inicial. Sem prejuízo, para melhor análise da tutela de 

urgência vindicada, prudente a expedição de ofício à Diretoria do Foro 

desta Comarca de Tangará da Serra, a fim de que preste as seguintes 

informações a respeito do veículo em questão, relacionadas ao 

Procedimento cód. 194847, que resultou na inserção do registro de baixa 

mencionado pelo reclamante. Assim, oficie-se para que a Diretoria do Foro 

informe se no procedimento em questão houve a regular notificação da 

pessoa que constava como proprietária do veículo acerca do leilão 

realizado naqueles autos e, em caso positivo, a quem foi dirigida e quem a 

recebeu, bem como para que informe se foram realizadas vistorias tanto 

no veículo alienado nesta Comarca como sucata, quanto no veículo do ora 

reclamante, já que consta daqueles autos expedição de carta precatória à 

Comarca de Itajaí-SC para essa finalidade. Com ou sem manifestação dos 

reclamados e juntadas as informações acima, certifique-se e tornem 

conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da 

Serra-MT, 19 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010389-61.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA JORGE VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE CASSIO MELLO OAB - MT0014312A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA CECILIA POLL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte Exequente, por meio de seu procurador, para requerer o 

entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000975-61.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO a Reclamante da data 08/02/2018, às 10h00min designada para 

audiência de tentativa de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010494-72.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LIRIA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LIRIA FERNANDES OAB - MT0015322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

 

Autos n. 8010494-72.2016.8.11.0055 Exequente: Douglas Liria Fernandes 

Executado: Universo Online S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte 

executada levantou os valores remanescentes depositados nos autos (cf. 

ID n. 10234035). Assim, comprovada a satisfação da obrigação e 

inexistindo requerimentos, na forma determinada pelo ilustre magistrado 

(cf. ID n. 10072066), necessária é a extinção do presente feito. 3. Ante o 

exposto, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino 

por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro 

no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 19 de janeiro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 19 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010176-26.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANGERMI AIRES CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 8010176-26.2015.8.11.0055 Exequente: Angermi Aires Cerqueira 

Executado: Banco BMG S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte 

executada levantou os valores remanescentes depositados nos autos (cf. 

ID n. 11000034). Assim, comprovada a satisfação da obrigação e 

inexistindo requerimentos, na forma determinada pelo ilustre magistrado 

(cf. ID n. 10873532), necessária é a extinção do presente feito. 3. Ante o 

exposto, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino 

por julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro 

no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 19 de janeiro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 19 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010090-89.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8010090-89.2014.8.11.0055 Exequente: José Maria Barbosa 

Executada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. PROJETO 

DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. A parte executada levantou os valores remanescentes 

depositados nos autos (cf. ID n. 11000208). Assim, comprovada a 

satisfação da obrigação e inexistindo requerimentos, na forma 

determinada pelo ilustre magistrado (cf. ID n. 10900637), necessária é a 

extinção do presente feito. 3. Ante o exposto, diante da satisfação da 

obrigação pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 19 de janeiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010927-13.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

G S M COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (REQUERENTE)

GERISLANIA SOARES DE ARAUJO MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GUEIXA INDUSTRIA DE VESTUARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ANGELICA DE AZEVEDO SOUZA SOUTO OAB - MT0010056A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 8010927-13.2015.8.11.0055 Exequente: Gerislania Soares de 

Araújo Morais e Outros. Executada: Maria Gueixa Industria de Vestuários 

Ltda. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte executada levantou os valores 

remanescentes depositados nos autos (cf. ID n. 11147143). Assim, 

comprovada a satisfação da obrigação e inexistindo requerimentos, na 

forma determinada pelo ilustre magistrado (cf. ID n. 10794136), necessária 

é a extinção do presente feito. 3. Ante o exposto, diante da satisfação da 

obrigação pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 19 de janeiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010901-49.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCELO DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDO OLIVEIRA OAB - MT0013597A (ADVOGADO)

Thiago D'Abiner Fernandes OAB - MT0012049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMADEIRAS E MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

ADELAIDE DE FATIMA SQUINELLO - ME (EXECUTADO)

SQUINELLO NOGUEIRA & SQUINELLO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA OAB - MT0011132A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010331-58.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAXI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS E SERVICOS PARA 

VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO RIBEIRO DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Cumpra-se nos termos do certificado no ID 11395303. Tangará da 

Serra/MT, 19 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001201-66.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO EVANGELISTA ADRIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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VISTOS. Ante a emenda de id 10730364, recebo a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)

(s) requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 19 

de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012288-31.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE LORENCO DE CRISTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010416-44.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER SEVERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SEVERO OAB - MT0017492A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Cumpra-se nos termos da segunda parte do despacho do ID 

11091100. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de janeiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010050-10.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE GONCALVES SAMPAIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HEITOR JOSÉ GODRIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALBERTASSE SALES OAB - MT17591 (ADVOGADO)

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos Defiro o requerimento do ID 11146889. Designe-se data para 

realização de audiência de conciliação. Caso não haja composição, 

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012137-65.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO SILVERIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O disposto no art. 833, IV, do CPC de 2015, não pode servir de 

escudo protetor à inadimplência, de forma a que, tratando-se de devedor 

que recebe proventos de aposentadoria, se veja totalmente imune às 

conseqüências do débito assumido, tornando vazia a finalidade legal de 

satisfação do credor e da solução do conflito posto em Juízo. Essa 

assertiva se aplica com ainda maior amplitude no âmbito dos Juizados 

Especiais, diante dos seus princípios próprios, em especial o princípio da 

efetividade, segundo o qual o processo deve apresentar-se como 

instrumento apto para resolver o litígio. Por outro lado, o executado deve 

responder por seus débitos sem, no entanto, sem comprometer o seu 

sustento e de sua família, de modo que a execução, ex vi legis, deve ser 

procedida de maneira que menos lhe seja gravosa. A impenhorabilidade 

prevista no art. 833, IV, do CPC, em nosso sentir, abrange tão-somente o 

provento de aposentadoria pago mensalmente ao devedor destinado ao 

seu sustento e da sua família. Assim, o limite de 30% sobre a 

aposentadoria do devedor pode ser penhorado, ainda mais porque os 

honorários advocatícios cobrados tratam-se de crédito de natureza 

alimentícia. A jurisprudência é iterativa nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA 

ALIMENTAR. PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. 

AUSÊNCIA. 1. O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, 

soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do 

trabalho) é excepcionado pelo § 2º do art. 649 do CPC, quando se tratar 

de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 2. Os honorários 

advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia. 3. 

Assim, é possível a penhora de verbas remuneratórias para pagamento de 

honorários advocatícios. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser 

comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre 

situações fáticas idênticas. 5. Negado provimento ao recurso especial. 

(REsp 1365469/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 18/6/2013, DJe 26/6/2013). (Grifado). JECCBA-0021971) 

MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

PENHORA ON-LINE EM CONTA-CORRENTE DA DEVEDORA. ESGOTADOS 

TODOS OS MEIOS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. A 

IMPENHORABILIDADE SOBRE OS RENDIMENTOS NÃO PODE SER VISTA 

COMO REGRA ABSOLUTA. Deve ser examinada à luz da situação em 

concreto e analisada em harmonia com o princípio da efetividade da 

justiça. Possibilidade de recair a constrição sobre percentual do valor do 

salário. Limitação a 30% dos valores depositados. Segurança denegada. 

(Processo nº 0000056-33.2013.805.9000-1, 4ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/BA, Rel. Martha Cavalcanti Silva de 

Oliveira. unânime, DJe 12.08.2013). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA SOBRE OS VENCIMENTOS 

PREVIDENCIÁRIOS AUFERIDOS PELA AGRAVANTE. DECISÃO 

TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDOS DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL 

FIXADO E DE SUSPENSÃO PELO PRAZO DE 12 MESES INDEFERIDOS. - 

Diante do trânsito em julgado da decisão que deferiu a penhora sobre 

parte dos proventos de aposentadoria da agravante, inviável a 

modificação dessa decisão diante dos efeitos da coisa julgada. - A 

penhora com fixação do percentual de 5% sobre o benefício não se 

mostra excessiva e nem causadora de grave prejuízo ao sustento da 

agravante, razão pela qual merece ser mantida. - O pedido de suspensão 

temporária da constrição carece de fundamento legal. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70065811143, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 28/07/2015). JECCRO-0001651) 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE E BLOQUEIO DO 

SALÁRIO. PERCENTUAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. A 

impenhorabilidade do salário é a regra, porém, deve-se ponderar caso a 

caso, diante da relativização dos princípios, a fim de observar o princípio 

da dignidade da pessoa, mas também possibilitar o cumprimento do 

negócio jurídico entabulado entre as partes. Recaindo a penhora em 

percentual razoável, não implicando prejuízo do sustento do devedor e de 

sua família, deve esta ser mantida, face o dever de cumprimento das 
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o b r i g a ç õ e s  p a c t u a d a s .  ( R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

1001956-42.2010.8.22.0601, Turma Recursal de Porto Velho dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/RO, Rel. Franklin Vieira dos Santos. j. 

10.05.2013, unânime, DJe 15.05.2013). Com tais considerações, DEFIRO o 

requerimento de fl. 156, DETERMINANDO a expedição de ofício ao 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para que proceda o 

desconto correspondente a 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos 

da aposentadoria do executado, mensalmente, devendo os valores serem 

depositados na Conta Única do Poder Judiciário, até o limite do valor 

exequendo (R$ 6.447,93). Uma vez efetivada com sucesso a penhora, 

intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, 

inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata 

de procedimento de cumprimento de sentença. Junte-se cópia do termo de 

penhora on-line. Caso a diligência tenha sido inexitosa, intime-se o 

exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. Sem 

prejuízo da determinação supra, DEFIRO o pedido para expedição de 

certidão para os fins pretendidos, que deverá ser disponibilizada ao 

exequente. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 19 de janeiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010579-97.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA FRANCISCA VIANA ARRAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SACA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Pretende o exequente que seja declarada fraude à execução, sob 

o argumento de que teria vendido um bem imóvel, usando de manobra para 

o não pagamento da execução. Não há como acolher o pedido, uma vez 

que para a configuração de fraude à execução não basta apenas a 

propositura da ação, sendo imprescindível que, antes da alienação ou 

oneração dos bens, tenha ocorrido a citação válida do executado, o que 

não é o caso dos autos, uma vez que até a presente data não foi 

localizado. No tocante ao pedido de penhora de ativos em nome da 

cônjuge do executado, de igual forma, não merece acolhimento, ao menos 

por ora, porque ela não figura como devedora do título. Diante do exposto, 

INDEFIRO os pedidos do ID 11370433. Intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 18 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001433-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI SANTOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Autos n. 1001433-78.2017.8.11.0055 Autor: Claudinei Santos da Cruz Ré: 

Ativos S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o ilustre magistrado 

supervisor deste Juizado Especial Cível facultou ao autor a emenda da 

petição inicial para que este promovesse a juntada de comprovante de 

residência em nome próprio ou demonstrasse a correlação com o terceiro, 

bem como para juntar cópia legível dos documentos pessoais e para 

adequar os fatos e fundamentos jurídicos do pedido (cf. ID n. 10814693). 

O autor, embora devidamente intimado (cf. ID n. 13832592 e 14059654), 

não apresentou manifestação nos autos (cf. ID n. 11397453). 3. Sendo 

assim, com fundamento no p.ú. do art. 321 c/c o artigo 485, inciso I, ambos 

do CPC, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 

55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 

19 de janeiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001432-93.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUEILANE BARRETO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001432-93.2017.8.11.0055 Autora: Jaqueilane Barreto Silva Ré: 

Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o ilustre magistrado 

supervisor deste Juizado Especial Cível facultou à autora a emenda da 

petição inicial para que esta promovesse a juntada de comprovante de 

residência em nome próprio ou demonstrasse a correlação com o terceiro, 

e para que adequasse os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, sob 

pena de indeferimento da petição inicial (cf. ID n. 10814612). A autora, 

embora devidamente intimada (cf. ID n. 13832591 e 14059649), não 

apresentou manifestação nos autos (cf. certidão e ID n. 11397439). 3. 

Sendo assim, com fundamento no p.ú. do art. 321 c/c o artigo 485, inciso I, 

ambos do CPC, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 19 de janeiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010463-18.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA GOMES GAMA (EXECUTADO)

 

Autos n. 8010463-18.2017.8.11.0055 Exequente: Leite & Artero Ltda. – 

ME. Executada: Angela Maria Gomes Gama PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em 

síntese, o ilustre magistrado determinou a intimação da exequente para 

apresentar manifestação, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito (cf. ID n. 10776770). Neste contexto, houve intimação 

da exequente (cf. ID n. 13847937 e 14012583), entretanto o prazo 

determinado transcorreu in albis (cf. certidão em ID n. 11395701). 

Portanto, à espécie se aplica o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, que é incisivo 

ao dispor que: “não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor”. 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 53, § 

4º, da Lei 9.099/95, OPINO POR JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 19 de janeiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 
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necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-04.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON CARDOSO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000358-04.2017.8.11.0055 Autor: Cleberson Cardoso Ramos 

Ré: Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de ausência de 

interesse de agir suscitada pela ré por entender ser legitimo o direito de 

ação do autor no presente caso, porque não é necessário requerimento 

administrativo como pressuposto objetivo do citado direito, salvo exceções 

definidas na Constituição da República e entendimentos jurisprudenciais 

pontuais. Afirmar o contrário é obstar o acesso à Justiça de forma 

desarrazoada, o que violaria a Constituição da República (cf. art. 5º, inc. 

XXXV). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, e inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da empresa 

ré por uma dívida no valor 110,02 (cento e dez reais e dois centavos), no 

dia 12 de março de 2013, como prova a certidão de restrição anexa aos 

autos (cf. ID n. 8168095). Todavia, o autor afirma peremptoriamente que 

desconhece a dívida em questão, razão pela qual a inclusão de seu nome 

no cadastro de devedores seria indevida e, consequentemente, implicaria 

em danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi 

devida, vez que o autor não realizou os pagamentos decorrentes do 

contrato de prestação de serviços firmados entre as partes. Neste caso, 

havendo a negativa de contratação (ou desconhecimento de débitos), 

cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as 

partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção 

de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos (cf. documentos 

anexos à contestação em ID 10953759 e ss.) a realização do negócio 

jurídico juntando cópia do contrato devidamente assinado pelo autor – 

assinatura idêntica a dos documentos juntados com petitório inicial, 

frise-se. Bem como juntou cópia idêntica da carteira de identidade 

apresentada pelo autor e diversos extratos de ligações. Neste ponto, 

sublinha-se a desnecessidade da produção de prova pericial para 

verificação das assinaturas constante no instrumento particular e 

documentos juntados com a petição inicial porque são visivelmente 

semelhantes. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos 

alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. 

Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Embora devidamente intimado, o autor não 

apresentou impugnação à contestação (cf. certidão em ID n. 11397295), 

fato que reforça a verossimilhança das alegações e documentos 

colacionados pela empresa ré, na forma do art. 6º da Lei 9.099/95. 

Portanto, é preciso reconhecer que a ré demonstrou que o autor contratou 

seus serviços, porém quedou-se inadimplente. Bem como demonstrou a 

origem dos débitos (serviços de telefonia móvel). Portanto, as alegações 

de inexistência de contratação (ou desconhecimento de débitos) se 

mostram inverossímeis. Neste contexto analítico, entendo ser o arcabouço 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citada relação jurídica. O que implica dizer que inexiste fraude perpetrada 

por terceiro no presente caso, bem como ser incontroverso e existente o 

negócio jurídico em questão, restando apurar se no presente caso a 

cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada 

está a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento 

dos débitos pendentes constituído pelo autor nesses autos, conclui-se 

que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer 

ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova 

constitutiva do direito – é ônus do autor, na forma do art. 373, I do CPC. E, 

por não ter sido juntado aos autos comprovante de pagamento do débito 

inscrito, legítima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão ao autor. Isto porque, uma vez demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual e, por 

consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se 

conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no 

presente caso. No que tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos 

de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta é de 

responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, 

portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste sentido é o 

posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe 

ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Por fim, ainda, analisando as 

provas trazidas pelo autor e as provas trazidas pela ré, resta 

caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé da 

parte autora e, por conseguinte, condeno ao pagamento de multa de 5% 

(cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 
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do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual 

pleiteado pela ré. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 19 

de janeiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 19 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de 

má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010424-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRYSCITEN DA SILVA NUNES (EXECUTADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

8010424-21.2017.8.11.0055 Reclamante: LEITE & ARTERO LTDA - ME 

Reclamado: BRYSCITEN DA SILVA NUNES PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Analisando-se o feito, constata-se que não precisa 

de outras provas que não a já amealhada, razão porque se passa a 

decidir o pedido em consonância com o disposto no artigo 355 do Código 

de Processo Civil. A parte reclamante requereu julgamento antecipado da 

lide, tendo vista a ausência do reclamado à audiência de tentativa de 

conciliação (cf. ID 10344004), embora devidamente citado quanto aos atos 

do processo e intimado para comparecimento (cf. ID 10317927). De fato, 

conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto isso, impõe-se a 

decretação de revelia em desfavor da parte reclamada. A revelia é ato 

processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte reclamante. Mas “se a 

postulação do autor não vier acompanhada do mínimo de prova que a 

lastreie, não se poderá dispensá-lo de provar o que alega pelo simples 

fato da revelia”[1]. Outrossim, presumem-se verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

julgador. Ou seja, a revelia não implica em procedência automática do 

pedido inicial. Afirma a parte reclamante que é credora da quantia de R$ 

825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais), referente a venda de 2 (dois) 

chapéus, sendo um no valor de R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco 

reais) e outro no valor de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) que 

geraram uma nota duplicada não adimplida pelo promovido. Requer assim 

seja julgada procedente a presente ação para condenar o requerido ao 

pagamento da quantia de R$ 1.147,06 (um mil cento e quarenta e sete 

reais e seis centavos), acrescidos dos danos materiais decorrentes da 

contratação de advogado. Com efeito, a presunção de veracidade 

decorrente da revelia, somada aos documentos constantes dos autos, 

implicam na parcial procedência do pedido, pelo que é a parte reclamante 

credora da quantia de R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais), 

impondo-se o pagamento por parte do devedor sob pena de 

enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. No 

tocante a condenação por danos materiais decorrentes da contratação de 

advogado opino pelo indeferimento, afinal, não há se falar em condenação 

em honorários, seja na forma da sucumbência, seja como indenização em 

perdas e danos por despesas com advogado, pois nos termos do 

disposto no artigo 9º da Lei nº 9.099/95, está prevista a existência do jus 

postulandi em causas que não ultrapassem 20 salários mínimos, tornando 

a utilização do advogado nesta Justiça Especializada facultativa. Sobre o 

tema, não tem sido outro o posicionamento esposado nos Tribunais 

Superiores, senão vejamos: "EMENTA: EMENTA: AÇÃO DE perdas e 

danos - DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - 

MERA FACULDADE - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

GRATUITOS DA DEFENSORIA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL - PERDAS E DANOS - NÃO CONFIGURAÇÃO. 

A contratação de advogado particular para o ajuizamento de ação judicial, 

apesar de não configurar conduta contrária ao direito, constitui mera 

faculdade da parte que tem a opção de utilizar-se dos serviços da 

Defensoria Pública quando não possuir recursos financeiros. Os gastos 

com o exercício desta faculdade decorrem do contrato entabulado entre o 

apelante e seu advogado, sendo a apelada estranha a esta contratação e 

não podendo ser condenada à restituição do valor contratado. Diante da 

inexistência do nexo de causalidade entre a conduta da apelada e os 

danos materiais suscitados pelo apelante, não há que se falar em 

responsabilidade civil daquele e tampouco em ressarcimento em perdas e 

danos." (Autos n. 0407098-04.2011.8.13.0145, Relator: Des. Arnaldo 

Maciel. DJ: 06.03.2012) Ementa: CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUTORES QUE DERAM CAUSA AO 

GRAVAME, PELA INÉRCIA NO PAGAMENTO DA DÍVIDA APÓS A DATA DO 

VENCIMENTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM MANTIDO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM 

ADVOGADO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSOS DESPROVIDOS. (Recurso Cível Nº 71004641361, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, 

Julgado em 25/09/2014) 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO 

POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, 

condenando-se o reclamado BRYSCITEN DA SILVA NUNES a pagar à 

parte reclamante LEITE & ARTERO LTDA - ME o valor de R$ 825,00, 

acrescido de juros de mora (simples), a base de 1% (um por cento) ao 

mês e correção monetária pelo INPC a incidirem a partir do vencimento da 

duplicata. Julgar Improcedente o pedido de condenação em danos 

materiais decorrentes da contratação de advogado. Sem custas ou 

honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 de outubro de 2017. Karla 

Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 21 de outubro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] DIDIER JR. FREDIE. Curso de Direito Processual Civil. V. 1, 15ª 

ed., 2013, São Paulo: Juspodivm, p. 572.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SL INDUSTRIA METALURGICA E DE PRE-MOLDADOS EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000133-81.2017.8.11.0055 Autora: Franchini Materiais para 

Construção Ltda. – ME Ré: SL Indústria Metalurgica e de Pré-moldados 

Eireli – EPP. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 
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simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Pois bem. Afirma a parte autora que é credora da ré do montante de R$ 

8.055,00 (oito mil e cinquenta e cinco reais), decorrente de compras 

realizadas por essa última. Para tanto junto aos autos cópias dos cheques 

entregues como forma de pagamento (ID n. 7265112). Por tal razão, 

requer a parte autora que seja julgado procedente o pedido da presente 

ação para condenar a ré ao pagamento quantia acima citada. A ré, ao seu 

turno, não controverte o débito, apenas aponta irregularidades na planilha 

de calculo apresentada pela autora, pugnando pela utilização de correção 

monetária pelo INPC e incidência de juros simples. Com efeito, após análise 

dos títulos de crédito apresentados aos autos, é preciso reconhecer a 

parcial procedência do pedido, pelo que é a parte autora credora de 

valores inadimplidos pelo réu, impondo-se o pagamento por parte deste, 

sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo 

ordenamento jurídico. Entrementes, após a verificação das planilhas de 

débito apresentadas pela autora, não é possível saber a metodologia 

adotada por esta. Assim, o cálculo deve ser refeito com base nos 

parâmetros abaixo definidos. O STJ tem entendimento pacífico (firmado em 

sede de recursos repetitivos[5]) de que nas ações de cobrança de 

cheques (qualquer delas) a correção monetária incide a partir da emissão 

estampada na cártula e os juros de mora a partir da primeira apresentação 

do referido título de crédito. Assim, o montante devido pela ré deverá ser 

acrescido de juros de mora simples, a base de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da primeira apresentação à instituição financeira e correção 

monetária pelo INPC a partir da data de emissão do título, considerando 

singularmente cada um dos cheques. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial 

para condenar a ré ao pagamento de RR$ 8.055,00 (oito mil e cinquenta e 

cinco reais), acrescidos de juros de mora simples, a base de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da primeira apresentação à instituição financeira e 

correção monetária pelo INPC a partir da data de emissão do título, 

considerando singularmente cada um dos cheques. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se 

a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 29 de dezembro 

de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 29 de dezembro de 2017. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

[5] RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. 

INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO 

PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A 

CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. 

DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. 

TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, 

DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação 

utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária 

incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de 

mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou 

câmara de compensação". 2. No caso concreto, recurso especial não 

provido. (REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000412-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11692/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERNIVAL ROCHA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NOEME DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000994-67.2017.8.11.0055 Autora: Noeme de Oliveira Réu: BV 

Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento Projeto de Sentença: 

1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A 

parte autora não compareceu à sessão de conciliação (cf. ID n. 

10519680), embora devidamente intimada para tanto. Entrementes, seu 

advogado informou no termo de audiência que tal fato decorreu de “(sic) 

problemas familiares da autora, que exigiu que esta se ausentasse desta 

cidade impossibilitando assim sua presença neste ato”. Diante da referida 

justificativa o ilustre magistrado determinou que a autora juntasse aos 

autos documento comprobatório de sua ausência, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito (cf. ID n. 10587288). Porém, a autora não juntou 

nenhum documento apto a justificar a ausência no ato processual alhures 

mencionado, assim medida que se impõe é a extinção do presente 

processo. Neste sentido o posicionamento da Turma Recursal Única do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO - NÃO COMPARECIMENTO DA RECLAMANTE 

NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE 

JUSTIFICATIVA - INTIMAÇÃO REALIZADA NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO - 

RECURSO PROVIDO. Extingue-se o processo quando o autor não 

comparecer a qualquer das audiências do processo, sem que haja 

justificativa plausível. (RI 294/2013, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 30/04/2013, Publicado no DJE 

12/06/2013) (grifo nosso). Por tal razão, incide no presente caso o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, que é incisivo ao dispor que “extingue-se o 
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processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”. 3. Sendo assim, 

com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino 

por deferir os benefícios da gratuidade da Justiça a autora, uma vez 

comprovada sua hipossuficiência financeira mediante requerimento 

expresso na petição inicial. Diante de tal fato, condeno a autora ao 

pagamento de custas, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. 

Todavia, em respeito ao art. 98 §3º do CPC, sublinho que tais valores 

encontram-se sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo e 

forma legais. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 19 de janeiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010901-49.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCELO DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDO OLIVEIRA OAB - MT0013597A (ADVOGADO)

Thiago D'Abiner Fernandes OAB - MT0012049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMADEIRAS E MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

ADELAIDE DE FATIMA SQUINELLO - ME (EXECUTADO)

SQUINELLO NOGUEIRA & SQUINELLO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA OAB - MT0011132A (ADVOGADO)

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001201-66.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO EVANGELISTA ADRIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS. Ante a emenda de id 10730364, recebo a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)

(s) requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 19 

de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012288-31.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE LORENCO DE CRISTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos. Arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-56.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRINA ANTUNES BARBOSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011184-72.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON GOMES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANILTON GOMES RODRIGUES OAB - MT0014443A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO NUSS (EXECUTADO)

DEBORAH BARBOSA CAMACHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8011184-72.2014.8.11.0055 Exequente: Ailton Gomes Rodrigues 

Executado: Rodrigo Nuss e Outra. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o 

ilustre magistrado determinou a intimação do exequente para apresentar 

manifestação, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito 

(cf. ID n. 10607845). Neste contexto, houve intimação do exequente (cf. ID 

n. 13701848 e 13850637), entretanto o prazo determinado transcorreu in 

albis (cf. certidão em ID n. 11392205). Portanto, à espécie se aplica o art. 

53, § 4º, da Lei 9.099/95, que é incisivo ao dispor que: “não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. 3. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, OPINO POR JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas ou 

honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 19 de janeiro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 19 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010050-10.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE GONCALVES SAMPAIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HEITOR JOSÉ GODRIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALBERTASSE SALES OAB - MT17591 (ADVOGADO)

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

 

Vistos Defiro o requerimento do ID 11146889. Designe-se data para 

realização de audiência de conciliação. Caso não haja composição, 

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012168-85.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RIBEIRO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS. Ante ao V. Acórdão de id 11232348, faculto à parte autora a 

emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, art. 320 e 321), atribua à causa o 

valor pretendido. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010638-22.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA AMARAL ARANEGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-O (ADVOGADO)

RICARDO AUGUSTO BARBOSA OAB - MT0010061A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS & TEIXEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

MARIA LUIZA SOUZA DUARTE OAB - SP0085876A (ADVOGADO)

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado no ID 

10184087, por se tratar de valor incontroverso. Deverá a Sra. Gestora 

certificar se o postulante possui poderes na procuração outorgada, se for 

o caso, para levantamento de valores. Em caso positivo, expeça-se alvará 

de levantamento. Após, conclusos para julgamento dos embargos à 

execução. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 

de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001481-37.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIRA FERREIRA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição do Id 11402440. 

Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, que deverão ser 

depositados na conta indicada na referida petição. Deverá o(a) 

reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, § 4º, 

do citado Provimento, juntando aos autos a nota fiscal com a devida 

especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma 

analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os reclamados a fim de 

que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre a prestação de 

contas apresentada pelo(a) reclamante. Após o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra, 19 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010414-74.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT0009183A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARISVALDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 11363051. Oficie-se conforme requerido. 

Com a resposta positiva e, caso o endereço seja diverso do informado 

nos autos, CITE-SE/INTIME-SE nos termos da decisão o ID 6380743. Caso 

a resposta seja negativa, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 19 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010195-61.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BOTARO ABELHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. SOUZA DOS SANTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. CUMPRA-SE o despacho do ID 882108. Tangará da Serra/MT, 19 

de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010840-23.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITALINO PATIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LIMA DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DUTRA OAB - MT0004470A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 
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sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 19 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001264-91.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI VANDERLEI BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certfifico a tempestividade da Contestação. Intimo a parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010316-26.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DA SILVA DARTORA (REQUERENTE)

ALCIR DARTORA (REQUERENTE)

THALES AUGUSTO DARTORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

Intimo o(s) Exequente(s), por meio de seu(s) procurador(s), para requerer 

o que entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010491-54.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOVEU FRANCIOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RODRIGO PAIVA DA SILVA OAB - MS0013750A (ADVOGADO)

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

 

Intimem-se as requeridas para no prazo de cinco dias se manifestarem 

acerca do pedido do requerente. Tangará da Serra 18 de janeiro de 2018. 

João Francisco Campos de Almeida Juiz de Direito em substituição.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO SEVERO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimo da Audiência conciliação designada para 14/03/2018 14:00 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo da Audiência conciliação designada para 14/03/2018 13:45 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-60.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DE ABREU & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAUL QUINTINO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 11179602. Promovo diligências no sentido de 

localizar o endereço do reclamado via sistema Bacenjud e INFOJUD. 

Considerando foi localizado endereço diverso dos informados nos autos 

(extratos anexos), CITE-SE/INTIME-SE nos termos do despacho do ID 

9249762. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação. Caso a diligência seja infrutífera, INTIME-SE o reclamante para, 

no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 19 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001601-80.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA SANTOS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA OAB - MT0020004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante ajuizou a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com 

pedido de medida de urgência consistente em determinar que a reclamada 

se abstenha de efetuar descontos decorrentes de empréstimo em sua 

conta bancária, ao argumento que não entabulou nenhuma negociação 

com o reclamado. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo 

Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da 

medida almejada pela reclamante, o pedido, a demonstração da 

probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Da análise dos 

autos e dos documentos juntados, em juízo de cognição sumária, verifico 

a presença dos requisitos mínimos para concessão da medida cautelar 
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pretendida. São verossímeis as alegações da reclamante no sentido de 

que não assumiu a obrigação em tela, uma vez que, da análise do extrato 

da conta bancária juntado no Id 11204436 verifica-se que efetivamente 

não foi creditado o valor que teria supostamente sido tomado pela 

reclamante da instituição financeira. O periculum in mora evidencia-se pelo 

fato de que os descontos das parcelas, que são em valor considerável, 

podem comprometer inclusive a sobrevivência da reclamante, daí 

exsurgindo, com grande probabilidade, prejuízos irreparáveis. Presente, 

pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como consequência, 

advém a necessidade de deferimento da concessão da tutela antecipada 

neste tocante, pois fosse a tutela concebida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pelo 

fato da possibilidade da declaração de inexistência de débito e os 

indevidos descontos das parcelas, e o periculum in mora, vez que os 

citados descontos podem causar prejuízos à reclamante e, caso não 

sejam suspensos, certamente causarão outros prejuízos de difícil 

reparação. A reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, os descontos das 

parcelas do empréstimo são indevidos. Levando em consideração o 

grande número de empréstimos indevidos efetivados por bancos, na 

maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas operacionais 

ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima por terceiros 

de má-fé, soa verossímil a alegação da reclamante, aliado ao fato de que 

não seria possível lhe impor a produção de prova de fato negativo, 

devendo a prova da existência da negociação e da pendência do débito, 

se for o caso, ser produzida pelo banco reclamado. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade da 

negociação bem como a pendência dos pagamentos, a presente decisão 

poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a produzir 

efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da reclamante. Diante disto, reconheço a 

verossimilhança do alegado na possibilidade de ser reconhecida a 

inexistência de débito e a consequente ausência de obrigação assumida 

por parte da reclamante, o fato de a prova até este momento produzida 

não ser equívoca, bem como o fundado receio de dano de difícil reparação 

nos potenciais prejuízos que dos descontos podem advir. Por fim, verifico 

ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 

tempo e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Com essas razões, presentes os requisitos do 

art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a 

concessão de tutela antecipada a fim de determinar que o banco 

reclamado se abstenha de debitar as parcelas do empréstimo nº 

0033-1666-320000020110, na conta da reclamante, sob pena de multa 

que fixo em três mil reais. Oficie-se conforme requerido. Recebo a petição 

inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se a parte promovida preferencialmente por correspondência com 

aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência 

de conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra-MT, 18 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001602-65.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão da inscrição de seu nome dos 

bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito, alegando que não 

pactuou nenhuma negociação com a reclamada. DECIDO. Do disposto no 

art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos 

imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo reclamante, o 

pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a analise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do pedido se 

consubstancia no fato da possível declaração de inexistência de débito e 

o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do requerente no 

banco de dados de serviços de restrição de crédito como o SERASA, 

SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela antecipada neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 
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consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de que seja excluído o nome do reclamante dos 

registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre 

outros), com relação aos débitos objeto da presente demanda, lançados 

pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme requerido. Designe-se 

audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. Conciliador. Cite-se a 

reclamada e intimem-se as partes para comparecimento ao ato, 

facultando-se a representação por advogado e consignando que, caso 

não haja composição, será designada audiência de instrução e julgamento, 

ocasião na qual poderá a reclamada apresentar resposta escrita ou oral; 

caso não haja interesse das partes na produção de provas em audiência, 

deverá a reclamada sair da audiência de conciliação intimada a fim de 

apresentar contestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revelia. 

Intime-se o reclamante, consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpram-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro de 

2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001603-50.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão da inscrição de seu nome dos 

bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito, alegando que não 

pactuou nenhuma negociação com a reclamada. DECIDO. Do disposto no 

art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos 

imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo reclamante, o 

pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a analise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do pedido se 

consubstancia no fato da possível declaração de inexistência de débito e 

o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do requerente no 

banco de dados de serviços de restrição de crédito como o SERASA, 

SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela antecipada neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de que seja excluído o nome do reclamante dos 

registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre 

outros), com relação aos débitos objeto da presente demanda, lançados 

pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme requerido. Designe-se 

audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. Conciliador. Cite-se a 

reclamada e intimem-se as partes para comparecimento ao ato, 

facultando-se a representação por advogado e consignando que, caso 

não haja composição, será designada audiência de instrução e julgamento, 

ocasião na qual poderá a reclamada apresentar resposta escrita ou oral; 

caso não haja interesse das partes na produção de provas em audiência, 

deverá a reclamada sair da audiência de conciliação intimada a fim de 

apresentar contestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revelia. 

Intime-se o reclamante, consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Procedam o apensamento 

dos autos ao processo de nº 1001604-35.2017.8.11.0055. Intimem-se. 

Cumpram-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001604-35.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1379 de 1523



TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão da inscrição de seu nome dos 

bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito, alegando que não 

pactuou nenhuma negociação com a reclamada. DECIDO. Do disposto no 

art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos 

imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo reclamante, o 

pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a analise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do pedido se 

consubstancia no fato da possível declaração de inexistência de débito e 

o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do requerente no 

banco de dados de serviços de restrição de crédito como o SERASA, 

SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela antecipada neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de que seja excluído o nome do reclamante dos 

registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre 

outros), com relação aos débitos objeto da presente demanda, lançados 

pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme requerido. Designe-se 

audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. Conciliador. Cite-se a 

reclamada e intimem-se as partes para comparecimento ao ato, 

facultando-se a representação por advogado e consignando que, caso 

não haja composição, será designada audiência de instrução e julgamento, 

ocasião na qual poderá a reclamada apresentar resposta escrita ou oral; 

caso não haja interesse das partes na produção de provas em audiência, 

deverá a reclamada sair da audiência de conciliação intimada a fim de 

apresentar contestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revelia. 

Intime-se o reclamante, consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Procedam o apensamento 

dos autos ao processo de nº 1000979-98.2017.811.0055. Intimem-se. 

Cumpram-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000980-83.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 
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contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 11179445. Tão logo ocorra o bloqueio, junte-se aos autos 

o extrato do sistema BacenJud. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro de 2017. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001481-37.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIRA FERREIRA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 
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casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante o julgador pode adotar qualquer medida que reputar 

mais eficaz para a obtenção do resultado prático equivalente à tutela. No 

caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à saúde 

ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente patrimonial 

defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes últimos em 

cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da promovente, o 

bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o cumprimento da 

tutela específica se revela a medida mais adequada. Com efeito, a simples 

advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se ineficaz para 

compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo imperiosa a tomada 

de medida de cunho mais drástico visando a efetividade do comando 

judicial. A título de ilustração do entendimento firmado no C. STJ trago o 

entendimento explicitado nos seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE ARTIGO 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES 

EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É vedado ao STJ analisar 

violação de dispositivo constitucional, por se tratar de competência 

reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal Federal. 2. 

Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para garantir o 

fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo Regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. HERMAN BENJAMIN, 

T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – INEXISTÊNCIA. – 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, DO CPC – 

BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA 

DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de ensejar 

a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, ainda que 

implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, em sede 

de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no Id 

11206637. Tão logo ocorra o bloqueio, junte-se aos autos o extrato do 

sistema BacenJud. Intimem-se as partes acerca do bloqueio realizado, 

para que requeiram o que entender cabível. Após o levantamento, 
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certifique-se e, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (924, II, do CPC de 2015). Intimem-se. 

Cumpra-se, COM A MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 19 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010900-93.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ESPEDITO AVELINO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 15 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-04.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT0012301S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 15 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010568-29.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RAMOS DA CRUZ PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE CASSIO MELLO OAB - MT0014312A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENNER ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 15 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012385-31.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAIR BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO)

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 18 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011431-82.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MEZAQUE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Ante ao v. acordão de ID 11170652, recebo a petição inicial eis 

que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 
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julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)

(s) requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 18 

de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-98.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA DE SOUZA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 18 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011026-46.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 18 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011368-91.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON VLADIMIR FORMIGONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT0009183A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

E. S. INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO OAB - MT0006797A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 11168106 no prazo de 5 (cinco) dias. Caso seja 

solicitado o levantamento, desde já defiro o pedido. Em seguida, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, deverão os autos tornarem conclusos 

para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro de 2017. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010372-64.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THOMPSON BARBOSA QUINTANILHA (REQUERENTE)

ALINE BARBOSA QUINTANILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS OAB - MT0016885A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCOS VITORIO DE MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDER SOUZA PAULO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 18 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011676-30.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR LUIZ VINCENSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA OAB - MT0012107A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 
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para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 18 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011492-74.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ELZA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 18 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011148-30.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 18 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010415-93.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALBERTO MORATELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DELARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT0018690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES S/A (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO)

DELFIM SUEMI NAKAMURA OAB - PR23664 (ADVOGADO)

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT0007963A-O (ADVOGADO)

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 18 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010730-63.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOCYMAR INALDO HASS AGOSTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CR ZONGSHEN FABRICADORA DE VEICULOS S.A. (EXECUTADO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 18 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011433-86.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 
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Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 18 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-52.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIANO BRIDI (REQUERENTE)

LEDI FIGUEIREDO BRIDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VRG - GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DIRCE LORENZETTI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 11198411, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso seja 

solicitado o levantamento, desde já defiro o pedido. Em seguida, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, deverão os autos tornarem conclusos 

para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro de 2017. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-46.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN MIGUEL BALBUENA ARGUELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 18 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010830-13.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE APARECIDA MINARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA OAB - MT0021593A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 18 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001436-33.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON LUIZ DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Ante a emenda à inicial de ID 11176122, recebo a petição inicial 

eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil 

de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada 

por carta com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da reclamada 

na audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra-MT, 19 de dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-86.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 
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anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 19 de dezembro de 

2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012352-41.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GENI MARIA DE OLIVEIRA BERNARDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 19 de dezembro de 

2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000945-26.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ESPEDITA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 
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IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 11177398. Tão logo ocorra o bloqueio, junte-se aos autos 

o extrato da operação do BacenJud. Intimem-se as partes acerca do 

bloqueio realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem 

prejuízo, certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos 

reclamados ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. 

Cumpra-se, COM A MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 19 de 

dezembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-15.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARIA RAFFAELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 19 de dezembro de 

2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001599-13.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ATANASIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. FRANCISCO ATANASIO DOS SANTOS ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de medida de urgência em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

para que os reclamados sejam compelidos a custear procedimento 

cirúrgico de RESSECÇÃO TRANSURETRAL DA PRÓSTATA, necessário ao 

restabelecimento de sua saúde. Alega o reclamante que foi diagnosticado 

com HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA e, por essa razão necessita, 

em caráter de urgência, de se submeter ao procedimento citado, não 

fornecido pelo Sistema único de Saúde (SUS). Por essas razões, 

fundamentado em dispositivos da Constituição Federal e legislação 

infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de prestar o 

atendimento necessário e requer, em razão da alegada urgência, o 

deferimento de medida liminar inaudita altera parte, compelindo os 

requeridos a submeterem ao favorecido o custeio do citado procedimento. 

Instado a se manifestar o NAT elaborou parecer técnico concluindo que o 

procedimento não é urgente, mas deve ser realizado no prazo de 30 

(trinta) dias. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta do exórdio e dos 

documentos a ela acostados, o reclamante apresenta Hiperplasia 

Prostática Benigna e precisa de tratamento adequado o que só é possível 

mediante a realização do procedimento solicitado ao Poder Público. 

Contudo, o reclamante afirma ser desprovido de recursos financeiros 

suficientes para custear os procedimentos necessários para seu 

tratamento. Para a concessão da liminar pretendida, necessária a análise 

da presença dos requisitos próprios da antecipação da tutela final 

perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com o teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Para a averiguação da tutela específica pleiteada, 

faz-se necessário ainda, rememorar o disposto na Constituição Federal, 

especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade 

de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 

5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos 

fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 
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interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência do reclamante, tanto que requereu os benefícios da 

justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos por indicação médica. Diante da hipossuficiência 

de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta salientar que o 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir o exame através da rede 

municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a recomendação constante 

do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de entendimentos 

jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários entes da 

federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que o 

necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 

Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se 

complicar o estado de saúde da reclamante, caso não seja submetida ao 

tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. 

Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, materializando nos 

autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que o 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE RESTARAM 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 

DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 

227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa 

necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de 

medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso 

dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e 

conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." (STJ: RMS 

23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem ao reclamante, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o procedimento de RESSECÇÃO 

TRANSURETRAL DA PRÓSTATA, em hospital da Rede Pública de Saúde 

ou, à falta de disponibilidade de vagas na rede pública, em Hospital da 

rede privada, vinculado ou não ao SUS, com dispensa de licitação 

inclusive, observadas, neste caso, as normas administrativas de regência. 

Consigne-se que, em caso de eventual descumprimento da ordem, poderá 

ser determinado o bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da 

tutela específica ora deferida, nos termos do artigo 497 do Código de 

Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de descumprimento desta ordem 

judicial, extraiam-se as cópias necessárias, encaminhando-se ao 

Ministério Público para adoção das providências legais pertinentes, no que 

tange à responsabilização civil e criminal da autoridade recalcitrante. 

Ressalvo, desde logo, que não há como ser acolhido o requerimento no 

sentido de ser disponibilizado “todo o tratamento de saúde necessário ao 

seu restabelecimento”, uma vez que o pleito, como formulado, não atende 

aos requisitos do art. 324 , do Código de Processo Civil de 2016, por 

ausência da exigida especificação legal, assim como porque não é 

possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a prolação de sentenças 

ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, 

c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Consequentemente, se não é possível 

conferir a tutela, na forma postulada, em definitivo, inviável também sua 

antecipação. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os 

entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que 

tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados 

para comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os 

representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido 

ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está previsto 

na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil 

e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1389 de 1523



bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 8 

de janeiro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001598-28.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. PEDRO ANTONIO DA SILVA ajuizou a presente ação de obrigação 

de fazer com pedido de medida de urgência em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, para que os 

reclamados sejam compelidos a custear biópsia de próstata, necessário 

ao restabelecimento de sua saúde. Alega o reclamante que apresenta 

suspeita de câncer de próstata e, por essa razão necessita, em caráter 

de urgência, de se submeter ao procedimento citado, não fornecido pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS). Por essas razões, fundamentado em 

dispositivos da Constituição Federal e legislação infraconstitucional, afirma 

ter o Estado, lato sensu, o dever de prestar o atendimento necessário e 

requer, em razão da alegada urgência, o deferimento de medida liminar 

inaudita altera parte, compelindo os requeridos a submeterem ao 

favorecido o custeio do citado procedimento. Instado a se manifestar o 

NAT elaborou parecer técnico informando que o procedimento é 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta do exórdio e dos 

documentos a ela acostados, o reclamante apresenta suspeita de câncer 

de próstata e precisa de tratamento adequado o que só é possível 

mediante a realização do procedimento solicitado ao Poder Público. 

Contudo, o reclamante afirma ser desprovido de recursos financeiros 

suficientes para custear os procedimentos necessários para seu 

tratamento. Para a concessão da liminar pretendida, necessária a análise 

da presença dos requisitos próprios da antecipação da tutela final 

perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com o teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Para a averiguação da tutela específica pleiteada, 

faz-se necessário ainda, rememorar o disposto na Constituição Federal, 

especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade 

de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 

5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos 

fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência do reclamante, tanto que requereu os benefícios da 

justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos por indicação médica. Diante da hipossuficiência 

de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta salientar que o 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir o exame através da rede 

municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a recomendação constante 

do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de entendimentos 

jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários entes da 

federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que o 

necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 

Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 
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sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se 

complicar o estado de saúde do reclamante, caso não seja submetido ao 

tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. 

Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, materializando nos 

autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que o 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE RESTARAM 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 

DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 

227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa 

necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de 

medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso 

dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e 

conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." (STJ: RMS 

23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem ao reclamante, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o procedimento de BIÓPSIA DE PRÓSTATA, em 

hospital da Rede Pública de Saúde ou, à falta de disponibilidade de vagas 

na rede pública, em Hospital da rede privada, vinculado ou não ao SUS, 

com dispensa de licitação inclusive, observadas, neste caso, as normas 

administrativas de regência. Consigne-se que, em caso de eventual 

descumprimento da ordem, poderá ser determinado o bloqueio de verbas 

públicas para o cumprimento da tutela específica ora deferida, nos termos 

do artigo 497 do Código de Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de 

descumprimento desta ordem judicial, extraiam-se as cópias necessárias, 

encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das providências 

legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e criminal da 

autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há como ser 

acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Consequentemente, se não é possível conferir a tutela, na forma 

postulada, em definitivo, inviável também sua antecipação. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 8 

de janeiro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011842-28.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL JOAQUIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORANDES PEREIRA COUTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO SILVA SANTOS OAB - MT12655/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que foram esgotados todos os meios para 

satisfação do crédito exequendo, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Sendo positiva a diligência (a pesquisa indica a 

existência de dois veículos em nome do executado), EXPEÇA-SE mandado 

de penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à penhora dos veículos objeto de restrição indicados nos 

extratos anexos, mantendo-se por ora o executado como fiel depositário. 

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos 

termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, 

apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – 

Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de 

cumprimento de sentença. Caso a pesquisa ou a diligência de penhora de 

bens seja infrutífera, intime-se a exequente para manifestação, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 08 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001618-19.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA DA MOTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR - UNIC - PRIMAVERA DO LESTE 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 
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necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia na provável declaração de inexistência de débito 

e o indevido lançamento do nome da reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome da reclamante 

no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o SERASA, 

SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu reiteradamente que, em casos de 

discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o nome dos 

devedores no banco de dados de serviços de restrição de crédito. O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos 

órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na 

maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado 

receio de dano de difícil reparação. Como consequência, advém a 

necessidade de deferimento da concessão da tutela antecipada neste 

tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pelo 

fato da possibilidade da declaração de inexistência de débito e o indevido 

lançamento do nome da reclamante nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez que o citado registro pode 

causar prejuízos ao reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos 

citados serviços de restrição de crédito, certamente causará outros 

prejuízos de difícil reparação. A reclamante comprova nos autos por meio 

de extrato emitido pela própria reclamada que os débitos pelos quais está 

sendo cobrada encontram-se quitados (Id 11249922 e 11249926). A 

inscrição, portanto, ao menos em juízo de rasa cognição, se apresenta 

como ilegítima. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a 

existência e validade da negociação bem como a pendência do 

pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando a inscrição a produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento. Por fim, 

verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo (CPC, art. 300, §3º) e até por ocasião do julgamento final, 

poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a inscrição 

nos serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares efeitos, 

sem qualquer prejuízo à empresa reclamada. Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 273, do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência a fim de determinar seja 

excluído o nome da reclamante dos registros de banco de dados de 

proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros), com relação ao débito 

objeto da presente demanda, lançado pela empresa reclamada. Oficie-se, 

conforme requerido. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada por carta com aviso 

de recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da reclamada na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) 

dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, 

caso não haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem 

a produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 9 de janeiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001630-33.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REGIMAR MOREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais e pedido de 

medida de urgência para que a reclamada seja compelida a retirar seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, ao argumento de que o débito 

que devia encontra-se quitado, em face da novação da dívida. Decido. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, verifica-se que 

são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Os 

documentos juntados pelo reclamante dão suporte as suas alegações, 

uma vez que junta o contrato de novação (Id 11264347), que comprova 

que a dívida (Id 11264348) foi renegociada consoantedemonstra a 

cláusula 1 do contrato juntado no Id 11264347. Assim, resta 

satisfatoriamente demonstrado, em juízo de rasa cognição, que 

efetivamente, encontra-se extinta a dívida que ensejou a negativação do 

nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. De outro lado, não 

se pode olvidar que o lançamento do nome do reclamante no banco de 

dados de serviços de restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e 

outros, tem sido objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se 

vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, 

Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 

04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, quando na maioria das vezes 

a atitude do credor se mostra precipitada, as consequências em 

detrimento do consumidor ou devedor são devastadoras e irreparáveis, 

com abalo no seu crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além 

de reflexos negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se 

decidiu que, em casos de discussão judicial do débito, o credor está 

impedido de lançar o nome dos devedores no banco de dados de serviços 

de restrição de crédito. Com muito maior razão na situação em comento, 

em que já houve a extinção da obrigação do contrato em questão. O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de a permanência do nome nos 

órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na 

maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado 

receio de dano de difícil reparação. Em razão disso, revela-se muito mais 

prudente deferir-se a medida postulada já nesta sede porque do contrário, 

se efetivamente o débito for desconstituído na sentença, a reclamante terá 

suportado um prejuízo de grande monta; por outro lado, porém, se o 

pedido for julgado improcedente, a inscrição depreciativa voltará a surtir 

efeitos normalmente sem que isso implique em significativo prejuízo à 

empresa reclamada. Como consequência, advém a necessidade de 

deferimento da concessão da tutela antecipada neste tocante, pois fosse 

a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria 

ineficaz. A probabilidade do direito está configurada pelo fato de existir 

prova segura da extinção do débito em debate, e o periculum in mora, vez 

que o citado registro pode causar prejuízos ao requerente e, caso não 

seja excluído seu nome dos citados serviços de restrição de crédito, 
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certamente causará outros prejuízos de difícil reparação. Portanto, 

analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados 

à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela de urgência, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento. Por fim, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo aos bancos 

reclamados. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a medida de 

urgência a fim de determinar seja excluído o nome do reclamante dos 

registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, CDL 

entre outros), com relação ao débito objeto da presente demanda, 

lançados pela empresa reclamada. Oficie-se para exclusão. Recebo a 

petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 9 de janeiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010489-89.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURILIO MARTINS DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Conforme dispõe o item 2.16.1 da CNGC, somente se justifica a 

requisição de informações à Receita Federal do Brasil quando o credor 

demonstrar e justificar ter esgotado todos os meios possíveis para 

obtê-las, ou quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. No caso dos autos, verifico que o 

credor justificou adequadamente a impossibilidade de obter tais 

informações por outros meios, tanto que foram efetivadas diversas 

diligências no sentido de localizar bens/endereços, as quais restaram 

infrutíferas. Nesse passo, tendo o requerente cumprido a exigência 

descrita no comando regulamentar acima descrito, DEFIRO o pedido. A 

requisição será feita por meio da ferramenta INFOJUD, conforme o item 

2.16.1.1 da CNGC, devendo a Secretaria se atentar para o cumprimento 

dos itens 2.16.4 e ss. da CNGC. Considerando que essa diligência também 

foi inexitosa, tendo em vista que não consta declarações na base de 

dados da SRF, intime-se a exequente para manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em 

caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra-MT, 09 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011004-56.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAEM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. DA SILVA BASTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que foram esgotados todos os meios para 

satisfação do crédito exequendo, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Sendo positiva a diligência (a pesquisa indicou a 

existência de 5 veículos registrados em nome do executado), EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial 

de Justiça proceda à penhora dos veículos objeto de restrição indicados 

nos extratos anexos, mantendo-se por ora o executado como fiel 

depositário. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, 

querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do 

CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento 

de cumprimento de sentença. Defiro também o pedido para intimação do 

executado para que, em 5 dias, indique bens passíveis de penhora, 

consignando que, em caso de silêncio, a inércia será considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, punível com multa correspondente a 20 

% (vinte por cento) do valor atualizado da execução. Defiro também o 

pedido para inscrição do nome do executado no cadastro restritivo de 

crédito, com fundamento no art. 782, § 3º, do CPC. Caso a pesquisa ou a 

diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se a exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 09 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000528-73.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOB BAR RESTAURANTE PROMOCOES E ORGANIZACAO DE EVENTOS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE OAB - MT0010074A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALISON BRUNO BRIGNONI DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que foram esgotados todos os meios para 

satisfação do crédito exequendo, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Intime-se o exequente a fim de que se manifeste 

sobre o resultado da diligência (que indica a inexistência de veículos em 

nome do executado), no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender cabível, sob pena de extinção e arquivamento. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 09 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010166-16.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA KLOECKNER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ALVES PORTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ALVES PORTO OAB - PR52936 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que foram esgotados todos os meios para 

satisfação do crédito exequendo, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 
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seguintes da CNGC/MT. Sendo positiva a diligência (a pesquisa indica a 

existência de um veículo em nome do executado), EXPEÇA-SE mandado 

de penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à penhora dos veículos objeto de restrição indicados nos 

extratos anexos, mantendo-se por ora o executado como fiel depositário. 

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos 

termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, 

apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – 

Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de 

cumprimento de sentença. Caso a pesquisa ou a diligência de penhora de 

bens seja infrutífera, intime-se a exequente para manifestação, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Antes de deliberar sobre o pedido de 

levantamento do valor bloqueado nos autos, determino seja certificado nos 

autos o eventual decurso de prazo para embargos pelo executado. Em 

caso positivo, desde já, defiro o levantamento do valor em favor do 

exequente. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 09 de janeiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinado o cancelamento do protesto descrito na inicial e 

a consequente retirada de seu nome do serviço de proteção ao crédito, 

alegando que não pactuou nenhuma negociação com o banco reclamado. 

DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido que se consubstancia na provável declaração de inexistência da 

dívida. Em casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude 

do credor se mostra precipitada, as consequências em detrimento do 

consumidor ou devedor são devastadoras e irreparáveis, com abalo no 

seu crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos 

negativos na sua honra ou boa fama. O periculum in mora evidencia-se 

pelo fato de que o protesto pode gerar abalo de crédito, daí surgindo, na 

maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. Como consequência, advém a 

necessidade de deferimento da liminar de forma inaudita altera pars, pois 

fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, 

seria ineficaz. Ademais, cumpre ressaltar que a medida liminar cautelar 

está calcada no juízo da probabilidade e não no juízo da certeza, o que 

autoriza a sua concessão inaudita altera parte. Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela de urgência antecipada, pela suficiência das provas apresentadas 

até este momento e, por consequência, pela demonstração da 

probabilidade do direito. Diante disto, reconheço a plausibilidade jurídica do 

pedido na impossibilidade de se levar a protesto título que poderá 

eventualmente vir a ser anulado, bem como o perigo da demora nos 

potenciais prejuízos que desta prática pode advir. Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada a fim de 

determinar o CANCELAMENTO protesto mencionado na petição inicial, com 

a consequente exclusão do nome do reclamante do banco de dados de 

proteção ao crédito, com relação aos débitos objeto da presente demanda, 

lançados pela empresa reclamada. Expeça-se mandado para 

cancelamento do protesto e oficie-se ao cadastro de inadimplentes para 

exclusão do nome do reclamante. Designe-se audiência de conciliação, 

conforme pauta do Sr. Conciliador. Cite-se a reclamada e intimem-se as 

partes para comparecimento ao ato, facultando-se a representação por 

advogado e consignando que, caso não haja composição, será designada 

audiência de instrução e julgamento, ocasião na qual poderá a reclamada 

apresentar resposta escrita ou oral; caso não haja interesse das partes 

na produção de provas em audiência, deverá a reclamada sair da 

audiência de conciliação intimada a fim de apresentar contestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revelia. Intime-se o reclamante, 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 9 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001343-70.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO HARDUINO MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. SEBASTIÃO HARDUINO MARTINS ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de medida de urgência em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

para que os reclamados sejam compelidos a custear procedimento de 

CORREÇÃO DE ANEURISMA DISSECANTE DE AORTA ASCENDENTE, 

necessário ao restabelecimento de sua saúde. Alega o reclamante que foi 

diagnosticado com ANEURISMA DISSECANTE VOLUMOSO NA AORTA 

ASCENDENTE e, por essa razão necessita, em caráter de urgência, de se 

submeter ao procedimento citado, não fornecido pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS). Por essas razões, fundamentado em dispositivos da 

Constituição Federal e legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado, 

lato sensu, o dever de prestar o atendimento necessário e requer, em 

razão da alegada urgência, o deferimento de medida liminar inaudita altera 

parte, compelindo os requeridos a submeterem ao favorecido o custeio do 

citado procedimento. Instado a se manifestar, o NAT elaborou parecer 

técnico concluindo pela urgência do procedimento solicitado. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta do exórdio e dos documentos 

a ela acostados, o reclamante apresenta Aneurisma Dissecante na Aorta 

Ascendente e precisa de tratamento adequado o que só é possível 

mediante a realização do procedimento solicitado ao Poder Público. 

Contudo, o reclamante afirma ser desprovido de recursos financeiros 

suficientes para custear os procedimentos necessários para seu 

tratamento. Para a concessão da liminar pretendida, necessária a análise 

da presença dos requisitos próprios da antecipação da tutela final 

perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com o teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Para a averiguação da tutela específica pleiteada, 

faz-se necessário ainda, rememorar o disposto na Constituição Federal, 

especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade 

de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 

5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos 

fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 
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direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência do reclamante, tanto que requereu os benefícios da 

justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos por indicação médica. Diante da hipossuficiência 

de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta salientar que o 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir o exame através da rede 

municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a recomendação constante 

do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de entendimentos 

jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários entes da 

federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que o 

necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 

Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se 

complicar o estado de saúde da reclamante, caso não seja submetida ao 

tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. 

Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, materializando nos 

autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que o 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE RESTARAM 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 

DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 

227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa 

necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de 

medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso 

dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e 

conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." (STJ: RMS 

23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem ao reclamante 

IMEDIATAMENTE o procedimento CIRÚRGICO CARDÍACO PARA 

CORREÇÃO DE ANEURISMA DISSECANTE DE AORTA ASCENDENTE, em 

hospital da Rede Pública de Saúde ou, à falta de disponibilidade de vagas 

na rede pública, em Hospital da rede privada, vinculado ou não ao SUS, 

com dispensa de licitação inclusive, observadas, neste caso, as normas 

administrativas de regência. Deverá a Defensoria Pública ser intimada 

novamente para juntar aos autos comprovante de regulação, sob pena de 

revogação da liminar ora concedida. Consigne-se que, em caso de 

eventual descumprimento da ordem, poderá ser determinado o bloqueio de 

verbas públicas para o cumprimento da tutela específica ora deferida, nos 

termos do artigo 497 do Código de Processo Civil de 2015. Caso haja 

notícia de descumprimento desta ordem judicial, extraiam-se as cópias 

necessárias, encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das 

providências legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e 

criminal da autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há 

como ser acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 
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de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Consequentemente, se não é possível conferir a tutela, na forma 

postulada, em definitivo, inviável também sua antecipação. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 9 

de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012311-74.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS Y. S. GOULART DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que foram esgotados todos os meios para 

satisfação do crédito exequendo, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Intime-se o exequente a fim de que se manifeste 

sobre o resultado da diligência (que foi infrutífera), no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender cabível, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 09 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011673-41.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TRES IRMAOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que foram esgotados todos os meios para 

satisfação do crédito exequendo, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. A diligência informou a existência de três veículos 

em nome do executado. Sobre um deles, no entanto, pende restrição 

anterior decorrente de contrato com cláusula de alienação fiduciária em 

garantia, o que impede a inserção de nova restrição, nos termos do art. 

7º-A, do Dec.-Lei n. 911/1969. Sobre os outros dois veículos pendem 

restrições judiciais anteriores que não impedem a inserção de nova 

restrição. Sendo positiva a diligência, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça proceda à 

penhora dos veículos objeto de restrição indicados nos extratos anexos, 

mantendo-se por ora o executado como fiel depositário. Uma vez 

efetivada com sucesso a penhora, certifique-se, lavre-se o respectivo 

termo e designe-se data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei 

nº 9.099/95). Não sendo opostos embargos, deverá o credor se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Caso a 

pesquisa ou a diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se a 

exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 09 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000874-24.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HAMANN SEIDLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 
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tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 11226042. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 0 ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001482-22.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELAINE FERNANDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 
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orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante o julgador pode adotar qualquer medida que reputar 

mais eficaz para a obtenção do resultado prático equivalente à tutela. No 

caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à saúde 

ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente patrimonial 

defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes últimos em 

cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da promovente, o 

bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o cumprimento da 

tutela específica se revela a medida mais adequada. Com efeito, a simples 

advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se ineficaz para 

compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo imperiosa a tomada 

de medida de cunho mais drástico visando a efetividade do comando 

judicial. A título de ilustração do entendimento firmado no C. STJ trago o 

entendimento explicitado nos seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE ARTIGO 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES 

EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É vedado ao STJ analisar 

violação de dispositivo constitucional, por se tratar de competência 

reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal Federal. 2. 

Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para garantir o 

fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo Regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. HERMAN BENJAMIN, 

T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – INEXISTÊNCIA. – 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, DO CPC – 

BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA 

DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de ensejar 

a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, ainda que 

implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, em sede 

de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no ID 

10913449. Intimem-se as partes acerca do bloqueio realizado, para que 

requeiram o que entender cabível. Após o levantamento, certifique-se e, 

caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos 

para extinção (924, II, do CPC de 2015). Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 8 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001500-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIDE QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 
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medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 11223811. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 8 de janeiro de 2017. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010419-96.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RODRIGUES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHALIMAR BENCICE OAB - MT0100183D (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA OAB - 

MT0005735A (ADVOGADO)

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A Defensoria Pública por meio da petição juntada no Id 9304400, 

requer que este juízo determine ao Hospital das Clínicas a devolução da 

quantia depositada em seu favor, tendo em vista as informações 

constantes no ofício de 9095512. Considerando a informação prestada 

pelo reclamante, de que não poderia realizar a cirurgia em prazo inferior a 

120 dias por motivos de trabalho, denota-se que não há urgência na 

realização do procedimento vindicado, conforme informado na inicial. 

Sendo assim, REVOGO a liminar concedida na decisão de Id 6184719 e 

determino seja oficiado ao Hospital das Clínicas para que promova a 

devolução da quantia levantada em seu favor. Sem prejuízo, certifique-se 

acerca da regular citação, apresentação de resposta ou eventual decurso 

de prazo, tornando os autos conclusos para sentença ou outras 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Tangará da Serra, 

10 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001493-51.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY NEVES CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O (ADVOGADO)

RAYANE DE BRITO CORREA OAB - MT22274/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. ALVES & ALVES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a tempestividade dos embargos interpostos pelo 

executado, deixo de recebê-los, tendo em vista a inexistência de garantia 

da execução. O art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 é expresso no sentido 

de que a penhora é pressuposto para o oferecimento dos embargos, 

regra essa que se estende inclusive para os procedimentos de 

cumprimento de sentença. Nesse sentido, o Enunciado nº 117 do FONAJE: 

“É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial.” Ante o exposto, diante da inexistência de garantia do Juízo, 

deixo de receber os embargos opostos pelo executado, negando-lhes 

seguimento. Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir 

a execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 09 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001616-49.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS QUERINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de medida de urgência que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 
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audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

10 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001617-34.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS QUERINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

10 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001606-05.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ARI DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. FRANCISCO ARI DE SOUZA ajuizou a presente ação de obrigação 

de fazer com pedido de medida de urgência em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, para que os 

reclamados sejam compelidos a custear tratamento Intravítreo com 

Antiangiogênico, necessário ao restabelecimento de sua saúde. Alega o 

reclamante que foi diagnosticado com Membrana Neovascular 

Sub-retiniana no Olho Esquerdo e por essa razão necessita, em caráter 

de urgência, de se submeter ao citado procedimento, não fornecido pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS). Por essas razões, fundamentado em 

dispositivos da Constituição Federal e legislação infraconstitucional, afirma 

ter o Estado, lato sensu, o dever de prestar o atendimento necessário e 

requer, em razão da alegada urgência, o deferimento de medida liminar 

inaudita altera parte, compelindo os requeridos a submeterem ao 

favorecido o custeio do citado procedimento. Instado a se manifestar o 

NAT elaborou parecer técnico informando que pode haver urgência no 

procedimento solicitado, em face de risco de perda de visão. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta do exórdio e dos documentos 

a ela acostados, o reclamante apresenta membrana neovascular 

sub-retiniana no olho esquerdo e precisa de tratamento adequado o que 

só é possível mediante a realização do procedimento solicitado ao Poder 

Público. Contudo, o reclamante afirma ser desprovido de recursos 

financeiros suficientes para custear os procedimentos necessários para 

seu tratamento. Para a concessão da liminar pretendida, necessária a 

análise da presença dos requisitos próprios da antecipação da tutela final 

perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com o teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo de dano consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Para 

a averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário ainda, 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida” 

(STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 
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assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência do reclamante, tanto que requereu os benefícios da 

justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos por indicação médica. Diante da hipossuficiência 

de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta salientar que o 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir o exame através da rede 

municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a recomendação constante 

do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de entendimentos 

jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários entes da 

federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que o 

necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 

Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se 

complicar o estado de saúde da reclamante, caso não seja submetida ao 

tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. 

Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, materializando nos 

autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que o 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE RESTARAM 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 

DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 

227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa 

necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de 

medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso 

dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e 

conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." (STJ: RMS 

23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem ao reclamante, 

no prazo máximo de 5 dias, TRATAMENTO INTRAVÍTREO COM 

ANTIANGIOGÊNICO, em hospital da Rede Pública de Saúde ou, à falta de 

disponibilidade de vagas na rede pública, em Hospital da rede privada, 

vinculado ou não ao SUS, com dispensa de licitação inclusive, 

observadas, neste caso, as normas administrativas de regência. 

Consigne-se que, em caso de eventual descumprimento da ordem, poderá 

ser determinado o bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da 

tutela específica ora deferida, nos termos do artigo 497 do Código de 

Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de descumprimento desta ordem 

judicial, extraiam-se as cópias necessárias, encaminhando-se ao 

Ministério Público para adoção das providências legais pertinentes, no que 

tange à responsabilização civil e criminal da autoridade recalcitrante. 

Ressalvo, desde logo, que não há como ser acolhido o requerimento no 

sentido de ser disponibilizado “todo o tratamento de saúde necessário ao 

seu restabelecimento”, uma vez que o pleito, como formulado, não atende 

aos requisitos do art. 324 , do Código de Processo Civil de 2016, por 

ausência da exigida especificação legal, assim como porque não é 

possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a prolação de sentenças 

ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, 

c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Consequentemente, se não é possível 

conferir a tutela, na forma postulada, em definitivo, inviável também sua 

antecipação. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os 

entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que 

tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados 

para comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os 

representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido 

ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está previsto 

na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil 

e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1402 de 1523



forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 

11 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IONES DE ALMEIDA CAVANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de medida de urgência que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

11 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000875-09.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ZELEDIR DASSOW (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Não obstante o feito esteja apto à prolação de sentença, 

verifica-se que o processo precisa ser suspenso. A 1ª Seção do C. 

Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.657.156, de relatoria do 

Ministro Benedito Gonçalves, que se submete a julgamento pelo sistema de 

recursos repetitivos (art. 1.036 e ss. do CPC) determinou no dia 

26.04.2017, com fundamento no art. 1.037, II, do CPC, a suspensão de 

todas as ações individuais ou coletivas que tratam sobre a obrigatoriedade 

de fornecimento de medicamentos não contemplados em lista do SUS. 

Conforme os documentos juntados até agora, esse é o caso dos autos; o 

medicamento/produto não está contemplado na lista do SUS (Portaria nº 

2.982/2009 do Ministério da Saúde). Não há dúvida no sentido de que 

referida suspensão não impede a apreciação de atos urgentes, conforme 

ressalvado pelo próprio relator do recurso acima mencionado, na esteira 

do que prevê o art. 314 do CPC. No entanto, em razão da suspensão 

determinada, para que sejam apreciadas as medidas de urgência ou 

pedidos de bloqueio, é imprescindível que o interessado demonstre que 

efetivamente necessita do medicamento/produto com urgência. Com essas 

considerações, determino a SUSPENSÃO do presente processo, até que 

se ultime o julgamento do REsp em referência, com a ressalva de que a 

presente determinação não prejudicará a análise de medidas de urgência 

requeridas, desde que efetivamente demonstrada sua urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 11 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000019-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELVITON DOS SANTOS BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 
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apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 11298309. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 9 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012187-91.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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CARLOS BARBOZA OLIVEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO LONDON GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Expeça-se mandado de penhora, depósito e avaliação de bens no 

endereço indicado no ID 11187324, ficando constituído no mesmo ato o 

executado como depositário (art. 831 do CPC). Após, designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos dos §§ 1º a 3º, do artigo 

53, da Lei n.º 9.099/95. Na hipótese de não composição amigável, o 

executado, poderá, no ato da audiência, interpor os Embargos à 

Execução, nos termos do disposto no inciso IX do artigo 52 c.c. § 1° do 

artigo 53 da Lei n° 9.099/95. Não havendo penhora – caso em que se faz 

desnecessária a designação de audiência de tentativa de conciliação – 

intime-se o credor para indicar outros bens, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção do feito. No tocante ao pedido de remoção, desde a 

nova sistemática introduzida ao CPC/1975 pela Lei 11.382/2006, que deu 

nova redação ao art. 666 e incisos daquele antigo estatuto, passou a ser 

a regra enquanto que no sistema anterior, diuturnamente os bens 

constritos deveriam permanecer nas mãos do devedor, a quem se atribuía 

o encargo de fiel depositário dos mesmos. O CPC/2015, no art. 840, 

manteve a mesma regulamentação introduzida pela referida lei. No entanto, 

a remoção dos bens penhorados só deve ser deferida mediante 

requerimento do exequente e desde que este apresente motivos 

plausíveis que dêem sustentação fática para a tomada da drástica medida. 

No caso presente, o exequente sequer justifica o motivo da remoção. 

Assim, não há necessidade premente da tomada da medida, sobretudo 

porque tendo sido atribuído ao executado o ônus de fiel depositário dos 

bens, o descumprimento do dever imposto acarretará a imposição das 

sanções legais pertinentes. Ademais, não se pode perder de vista que o 

art. 840 e sua nova redação devem ser interpretados sistematicamente 

com o art. 805 do CPC/2015 (art. 620 do CPC/1975) que estatui o princípio 

da menor onerosidade para o executado, o que em última análise, também 

não recomenda a entrega dos bens a um depositário judicial ou particular, 

porque só oneraria ainda mais o devedor. Neste tocante, válido 

transcrever o entendimento de José Carlos Puoli exposto na obra Código 

de processo civil interpretado, coordenação: Antônio Carlos Marcato, São 

Paulo: Saraiva, 3ª ed., 2008, p. 2.136: “Por outro lado e no que concerne à 

necessidade de compatibilização entre o art. 666 e a regra do art. 620 do 

CPC, necessário anotar ainda que não poderá ser por mero capricho que 

o exequente poderá requerer e obter o desapossamento dos bens 

penhorados. É que os valores cobrados por depositários particulares 

(vale lembrar que em muitas comarcas não existe depositário público) são 

relevante e podem onerar, para além do razoável, os custos da execução. 

Em vista disto continua sendo necessário que haja uma justificativa 

plausível para a transferência do bem, hipótese na qual o juiz deverá, de 

modo fundamentado, decidir os incidentes suscitados.” No mesmo sentido, 

o entendimento do Professor José Miguel Garcia Medina (Novo Código de 

Processo Civil Comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 4ª ed., 2016, 

p. 1196): “a constituição do executado como depositário é medida que 

tende a agilizar o processo de execução, é menos dispendiosa, eliminando 

gastos com depositário judicial, e, além disso, atende ao disposto no art. 

805 do CPC/2015, já que menos onerosa ao executado (...).” Com estas 

considerações, INDEFIRO o pedido de remoção. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 10 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011587-07.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI NAZARE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de id 11102797, para expedição de certidão para 

os fins pretendidos, que deverá ser disponibilizada ao exequente. Após, 

intime-se o exequente para manifestar-se e requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 dias, caso nada mais seja requerido, tornem os 

autos ao arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010600-10.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. DE OLIVEIRA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE FATIMA BARBOSA CARDOSO (EXECUTADO)

MAIRA CARLA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 12 de janeiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010462-67.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIANCA BRAGA OAB - MT0014630A (ADVOGADO)

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Tendo em vista que a 

diligência foi apenas parcialmente exitosa, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 09 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001493-51.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY NEVES CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O (ADVOGADO)

RAYANE DE BRITO CORREA OAB - MT22274/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. ALVES & ALVES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Em tempo, promovo a juntada do extrato contendo o resultado da 

diligência realizada por meio do sistema Bacenjud, que indicou a penhora 

de numerário insuficiente para a garantia da execução. Por essa razão, 

com fundamento no art. 655, XII, do CPC, defiro o pedido de penhora dos 

direitos de crédito do executado, devedor fiduciante, relativos ao veículo 

indicado pelo exequente. Para efetivação desta penhora, determino, 

inicialmente, a intimação do credor fiduciário, para que não transfira o bem 

ao executado. Outrossim, deverá o credor fiduciário informar a este Juízo, 

no prazo de 10 (dez) dias, qual o total de parcelas pagas pelo devedor 

fiduciante em cada um dos contratos, bem como os respectivos saldos 

devedores. Após, para que se complemente a penhora, intime-se o 

executado do ato, para que ele não venha a fazer a cessão de seus 

créditos, nos termos do art. 855, I, do CPC de 2015. Efetuada a penhora, 

designe-se audiência de conciliação, na qual a executada poderá oferecer 

embargos, consoante art. 53, §1º, da Lei 9.099/95. Não sendo opostos 

embargos, o exeqüente sub-rogará o direito de crédito do executado até a 

concorrência de seu crédito. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra, 12 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012267-55.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA MARIA FIGUEIREDO LUCAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENILDA LUCIA ROCHA GEORGETTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Considerando que a diligência 

foi infrutífera, defiro o requerimento formulado pelo exequente, 

determinando a inclusão de restrição de veículos em nome do(s) 

executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Tendo em vista que a diligência pelo RENAJUD 

também foi inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 12 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010001-37.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEU FOGLIATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO)

ALESSANDRO ANDRE RAUBER OAB - MT0017870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ORLANDO FREIRE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Considerando que a diligência 

pelo sistema BacenJud foi infrutífera, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Como a diligência pelo RENAJUD também foi 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 12 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001595-73.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISO DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais e pedido de 

medida de urgência para que a reclamada seja compelida a retirar seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, ao argumento de que o débito 

pelo qual está sendo cobrado já está quitado. Decido. Do disposto no art. 

300 do Código de Processo Civil de 2015, verifica-se que são requisitos 

imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo reclamante, o 

pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, é possível verificar 

que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. 

Os documentos juntados pelo reclamante dão suporte as suas alegações, 

uma vez que junta o extrato do Serasa demonstrando a inclusão pelo 

débito informado acima (Id 11172015) e o comprovante de seu pagamento 

(Id 11172817). Assim, resta satisfatoriamente demonstrado, em juízo de 

rasa cognição, que efetivamente, encontra-se quitada a dívida que 

ensejou a negativação do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. De outro lado, não se pode olvidar que o lançamento do nome do 

reclamante no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o 

SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. Com muito maior razão na 

situação em comento, em que já houve a extinção da obrigação do 

contrato em questão. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a 

permanência do nome nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de 
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crédito, daí resultando, na maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Em razão 

disso, revela-se muito mais prudente deferir-se a medida postulada já 

nesta sede porque do contrário, se efetivamente o débito for 

desconstituído na sentença, a reclamante terá suportado um prejuízo de 

grande monta; por outro lado, porém, se o pedido for julgado 

improcedente, a inscrição depreciativa voltará a surtir efeitos normalmente 

sem que isso implique em significativo prejuízo à empresa reclamada. 

Como consequência, advém a necessidade de deferimento da concessão 

da tutela antecipada neste tocante, pois fosse a tutela concedida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. A 

probabilidade do direito está configurada pelo fato de existir prova segura 

da extinção do débito em debate, e o periculum in mora, vez que o citado 

registro pode causar prejuízos ao requerente e, caso não seja excluído 

seu nome dos citados serviços de restrição de crédito, certamente 

causará outros prejuízos de difícil reparação. Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela de urgência, pela suficiência das provas apresentadas até este 

momento e, conseqüentemente, pela verossimilhança das alegações do 

reclamante. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo) e até por ocasião do julgamento 

final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a 

inscrição nos serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares 

efeitos, sem qualquer prejuízo aos bancos reclamados. Com essas 

razões, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos 

efeitos da sentença final, DEFIRO a medida de urgência a fim determinar 

seja excluído o nome do reclamante dos registros de banco de dados de 

proteção ao crédito (SPC, SERASA, CDL entre outros), com relação ao 

débito objeto da presente demanda, lançados pela empresa reclamada. 

Oficie-se ordenando a exclusão. Recebo a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)

(s) requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 12 

de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANIA SEVERINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de medida de urgência que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

12 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011485-82.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IDEVANDA CARMO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Tendo em vista que a 

diligência resultou na penhora de valor insuficiente para satisfação do 

crédito, defiro o requerimento formulado pelo exequente, determinando a 

inclusão de restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via 

RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. 
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Considerando que essa diligência também foi infrutífera, passo à análise 

do pedido de pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD. Conforme dispõe o 

item 2.16.1 da CNGC, somente se justifica a requisição de informações à 

Receita Federal do Brasil quando o credor demonstrar e justificar ter 

esgotado todos os meios possíveis para obtê-las, ou quando determinada 

ex officio pelo magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. 

No caso dos autos, verifico que o credor justificou adequadamente a 

impossibilidade de obter tais informações por outros meios, tanto que 

foram efetivadas diversas diligências no sentido de localizar 

bens/endereços, as quais restaram infrutíferas. Nesse passo, tendo o 

requerente cumprido a exigência descrita no comando regulamentar acima 

descrito, DEFIRO o pedido. A requisição será feita por meio da ferramenta 

INFOJUD, conforme o item 2.16.1.1 da CNGC, devendo a Secretaria se 

atentar para o cumprimento dos itens 2.16.4 e ss. da CNGC. Tendo em 

vista que essa diligência também foi inexitosa (não constam declarações 

na base de dados da SRF), intime-se o exequente para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito. Sem prejuízo, defiro o pedido para inclusão do nome 

do executado no cadastro de inadimplentes, com fundamento no art. 782, 

§ 3º, do CPC. Oficie-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 12 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000024-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. APARECIDO MARTINS DOS SANTOS ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de medida liminar em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, para que os 

reclamados sejam compelidos a custear consulta com Retinólogo, 

necessário ao restabelecimento de sua saúde. Alega o reclamante que foi 

diagnosticado com Câncer nos Olhos e por essa razão necessita, em 

caráter de urgência, de se submeter ao procedimento citado, não 

fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Por essas razões, 

fundamentado em dispositivos da Constituição Federal e legislação 

infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de prestar o 

atendimento necessário e requer, em razão da alegada urgência, o 

deferimento de medida liminar inaudita altera parte, compelindo os 

requeridos a submeterem ao favorecido o custeio do citado procedimento. 

Instado a se manifestar o NAT elaborou parecer técnico concluindo pela 

não urgência do procedimento vindicado, ressalvando, no entanto, 

possível perda de oportunidade. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme 

consta do exórdio e dos documentos a ela acostados, o reclamante 

apresenta Lesão Subretiniana no Olho Direito e precisa de tratamento 

adequado o que só é possível mediante a realização do procedimento 

solicitado ao Poder Público. Contudo, o reclamante afirma ser desprovido 

de recursos financeiros suficientes para custear os procedimentos 

necessários para seu tratamento. Para a concessão da liminar pretendida, 

necessária a análise da presença dos requisitos próprios da antecipação 

da tutela final perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo 

Civil de 2015. A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do 

alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de 

confronto entre o caso em questão com o teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Para a averiguação da tutela 

específica pleiteada, faz-se necessário ainda, rememorar o disposto na 

Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no 

tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. 

Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme 

dispõe o art. 196, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, 

estabelece o art. 198 que “as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à 

saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento 

do erário. Nesse mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal 

Federal, em contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – 

uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o 

respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que 

têm acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição 

gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É 

visível a hipossuficiência do reclamante, tanto que requereu os benefícios 

da justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos por indicação médica. Diante da hipossuficiência 

de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta salientar que o 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir o exame através da rede 

municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a recomendação constante 

do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de entendimentos 

jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários entes da 

federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que o 

necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 

Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 
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de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se 

complicar o estado de saúde da reclamante, caso não seja submetida ao 

tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. 

Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, materializando nos 

autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que o 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE RESTARAM 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 

DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 

227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa 

necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de 

medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso 

dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e 

conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." (STJ: RMS 

23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem ao reclamante, 

no prazo de 5 dias consulta com Retinólogo, em hospital da Rede Pública 

de Saúde ou, à falta de disponibilidade de vagas na rede pública, em 

Hospital da rede privada, vinculado ou não ao SUS, com dispensa de 

licitação inclusive, observadas, neste caso, as normas administrativas de 

regência. Consigne-se que, em caso de eventual descumprimento da 

ordem, poderá ser determinado o bloqueio de verbas públicas para o 

cumprimento da tutela específica ora deferida, nos termos do artigo 497 do 

Código de Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de descumprimento 

desta ordem judicial, extraiam-se as cópias necessárias, 

encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das providências 

legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e criminal da 

autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há como ser 

acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Consequentemente, se não é possível conferir a tutela, na forma 

postulada, em definitivo, inviável também sua antecipação. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 

15 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000039-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES SILVA PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 
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humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento juntado no Id 11316629. Intimem-se as partes acerca do 

bloqueio realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem 

prejuízo, certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos 

reclamados ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. 

Cumpra-se, COM A MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 11 de 

janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de medida liminar que seja determinada a exclusão da 

inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de proteção ao 

crédito, ao argumento que nada deve à reclamada. Narra o reclamante que 

manteve contrato de prestação de serviços educacionais com a 
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reclamada, tendo concluído o curso de Direito no segundo semestre do 

ano de 2017. Informa que possuía bolsa integral de estudos, sendo 

custeada 100% pelo programa FIES. Continua aduzindo que no primeiro 

semestre de 2017 realizou um aditivo no contrato nº 132111761, em razão 

de não ter concluído todas as matérias do curso, oportunidade em que foi 

concedido ao reclamante o custeio de 100% dos encargos totais do 

semestre. Por fim, informa que mesmo não devendo nada à reclamada, 

teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Com tais 

argumentos requer, em medida de urgência, que a reclamada seja 

compelida a retirar seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena 

de incorrer em multa diária. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 

do Código de Processo Civil de 2015, verifica-se que são requisitos 

imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo reclamante, o 

pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do pedido consubstancia 

na provável declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento 

do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não se pode 

olvidar que o lançamento do nome da reclamante no banco de dados de 

serviços de restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, 

tem sido objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por 

exemplo, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. 

CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 

77. Em casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do 

credor se mostra precipitada, as consequências em detrimento do 

consumidor ou devedor são irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas 

suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua 

honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de 

discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o nome dos 

devedores no banco de dados de serviços de restrição de crédito. O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos 

órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na 

maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado 

receio de dano de difícil reparação. Como consequência, advém a 

necessidade de deferimento da concessão da tutela de urgência neste 

tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O reclamante junta aos autos o aditivo do 

contrato primitivo, constando na cláusula terceira que o valor financiado 

corresponde ao custeio de 100% dos encargos educacionais (Id 

11340985). Assim, restou comprovado nos autos que o reclamante 

possuía financiamento integral de seus estudos pelo programa FIES. 

Portanto, a princípio, a inscrição no cadastro de inadimplentes se mostra 

ilegítima. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 300, §3º) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 273, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência a fim de determinar seja excluído o nome do reclamante dos 

registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre 

outros), com relação ao débito objeto da presente demanda, lançado pela 

empresa reclamada. Oficie-se conforme requerido. Recebo a petição 

inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 15 de janeiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000053-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DOS SANTOS GRANDO RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. RAQUEL DOS SANTOS GRANDO RONDON ajuizou a presente 

ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

para que os reclamados sejam compelidos a fornecer transporte de 

UTI-MÓVEL até Cáceres, necessário ao restabelecimento de sua saúde. 

Alega a reclamante que necessita de procedimento cirúrgico em 

Cáceres-MT, e não foi fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) o 

transporte, por meio de UTI-móvel. Por essas razões, fundamentado em 

dispositivos da Constituição Federal e legislação infraconstitucional, afirma 

ter o Estado, lato sensu, o dever de prestar o atendimento necessário e 

requer, em razão da alegada urgência, o deferimento de medida liminar 

inaudita altera parte, compelindo os requeridos a submeterem à favorecida 

o custeio do citado procedimento. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme 

consta do exórdio e dos documentos a ela acostados, a reclamante 

necessitada de cirurgia a ser realizada em Cáceres, solicitada ao Poder 

Público. Contudo, a reclamante afirma ser desprovida de recursos 

financeiros suficientes para custear os procedimentos necessários para 

seu tratamento. Para a concessão da liminar pretendida, necessária a 

análise da presença dos requisitos próprios da antecipação da tutela final 

perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com o teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Para a averiguação da tutela específica pleiteada, 

faz-se necessário ainda, rememorar o disposto na Constituição Federal, 

especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade 

de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 

5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos 

fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 
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interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência da reclamante, tanto que requereu os benefícios da 

justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos por indicação médica. Diante da hipossuficiência 

de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta salientar que a 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir o transporte através da rede 

municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a recomendação constante 

do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de entendimentos 

jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários entes da 

federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que o 

necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 

Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se 

complicar o estado de saúde do reclamante, caso não seja submetida ao 

tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. 

Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde do reclamante, materializando nos 

autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que a 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE RESTARAM 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 

DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 

227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa 

necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de 

medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso 

dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e 

conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." (STJ: RMS 

23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem à reclamante, 

IMEDIATAMENTE, transporte EM UTI-móvel até Cáceres-MT, com dispensa 

de licitação inclusive, observadas, neste caso, as normas administrativas 

de regência. Consigne-se que, em caso de eventual descumprimento da 

ordem, poderá ser determinado o bloqueio de verbas públicas para o 

cumprimento da tutela específica ora deferida, nos termos do artigo 497 do 

Código de Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de descumprimento 

desta ordem judicial, extraiam-se as cópias necessárias, 

encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das providências 

legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e criminal da 

autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há como ser 

acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Consequentemente, se não é possível conferir a tutela, na forma 

postulada, em definitivo, inviável também sua antecipação. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 
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à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. 

Tangará da Serra, 15 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000979-98.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MACIEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 
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QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 11328947. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 12 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000244-65.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 
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OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do Id 11143325. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 12 de janeiro 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001391-29.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINA CARLOS ANGOLA FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA TEIXEIRA DA ISPLENDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Não havendo composição 

amigável em audiência e caso não sejam apresentados embargos, deverá 

desde logo o exequente se manifestar, em audiência, requerendo o que 

entender cabível, sob pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 12 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010682-41.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JHONES TEIXEIRA DA SILVA CARVALHO (EXEQUENTE)

FERNANDA COSTADELLI DE ALMEIDA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO OAB - MT0014425A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE MENDES MULLER AFFI OAB - MT0009022A (ADVOGADO)

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A (ADVOGADO)

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT0010889A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUIS CARLOS MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ RENATO DE SOUZA PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ CARLOS DE JESUS FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Pretende a parte exequente a penhora dos créditos da executada 

junto as empresas administradoras de cartão de crédito indicadas do 

pedido do ID 11353130, sob argumento de que todas as outras tentativas 

de satisfazer a obrigação restaram infrutíferas. Pois bem. A Lei 

11.382/2006 equiparou, para fins do estabelecimento na ordem 

preferencial da penhora o dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação financeira (artigo 835, inciso I, do CPC), a qual pode ser deferida 

por meio eletrônico (artigo 854, do CPC). Ao que se vê, a penhora de 

crédito a receber de empresas de cartão de crédito equipara-se 

legalmente à penhora de dinheiro, já que recai sobre moeda corrente – 

valores de vendas já realizadas e que serão efetivamente depositados 

pela administradora do cartão de crédito na conta da empresa -, ao 

contrário do faturamento, o qual incide sobre crédito futuro, específico no 

balanço contábil da empresa. Sobre o tema: “EMENDA: PROCESSO CIVIL – 

EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO 

DE DETERMINADA ADMINISTRADORA – POSSIBILIDADE. Inexistindo bens 

passíveis de penhora e suficientes para suportar a execução, pe possível 

que a constrição judicial recaia sobre percentual de recebíveis de cartão 

de crédito de determinada administradora.” (Agravo de Instrumento Cv 

1.0707.09.268422-7/001, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, 1ª Câmara Cível, 

julgamento em 19/06/2012). Porém, a garantia deve ser limitada a um 

percentual menor do que 100%, a fim de que a decisão, embora 

possibilitando a obtenção do pagamento, não prejudique a própria 

atividade comercial da empresa. Assim, DEFIRO o pedido do ID 11353130 

para determinar o bloqueio e penhora de créditos a receber em favor da 

executada junto às administradoras de cartão de crédito indicadas pela 

exequente, ressaltando que o crédito obtido deverá ser depositado em 

conta judicial, sendo, porém, limitado a constrição ao percentual de 30% 

sobre o faturamento mensal, até que seja atingido o volume necessário ao 

pagamento, com devolução à executada de eventual excesso. Oficie-se 

às administradoras indicadas na referida petição para cumprimento desta 

medida. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, com o bloqueio de 

valores até o limite do débito, certifique-se, lavre-se o respectivo termo e 

intime-se o executado para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 738 do CPC - Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Caso a 

diligência seja infrutífera, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento, o que 
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desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 17 de janeiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012219-96.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS REIS SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 14 de julho de 

2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010378-66.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVENIA PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

VALDEMAR LUIZ GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. BOTINI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 07 de junho de 

2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000069-37.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MILLANI ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Tendo em vista o disposto no art. 8º, da Lei nº 9.099/1995, 

aplicável aos procedimentos que tramitam no Juizado Especial da Fazenda 

Pública por força do que estabelece o art. 27 da Lei nº 12.153/2009, 

verifico questão de ordem pública que impede o prosseguimento do feito 

nesta unidade judiciária. Neste sentido: EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO-ALIMENTO - MENOR - 

COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE. Tratando-se de pedido de fornecimento de medicamento a 

menor é competente a Vara da Infância e Juventude para apreciar a 

questão em consonância com o princípio da proteção integral da criança e 

do adolescente e da prioridade do melhor interesse da criança. CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 1.0000.15.023412-8/000 - COMARCA DE MURIAÉ - 

SUSCITANTE: JD V EXEC CR INF JUV CARTAS PRECATORIAS CR 

COMARCA MURIAÉ - SUSCITADO (A): JD 4 V CV COMARCA MURIAE - 

INTERESSADO: D.S.P. REPRESENTADO (A)(S) P/ MÃE C.A.S., MUNICIPIO 

MURIAE A C Ó R D Ã O Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª CÂMARA 

CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade 

da ata dos julgamentos, em DECLARAR PELA COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

SUSCITANTE. (TJMG – 7ª Câmara Cível – CC 10000150234128000, data de 

julgamento 11/08/2015 – Relator Belizário de Lacerda). Em razão do 

princípio da proteção integral que deve ser dispensado e observado ao 

tratamento de toda criança e adolescente, consoante a legislação 

especifica (Lei 8.069/1990), por seu peculiar estado de desenvolvimento, 

vejo por bem declinar a competência ao Juízo competente para seu 

cumprimento. Portanto, tendo em vista que há interesse de incapaz neste 

procedimento, DECLINO DA COMPETÊNCIA para a 2ª Vara Cível desta 

Comarca, devendo o feito ser remetido àquela vara competente, com as 

cautelas e homenagens de estilo, forte no artigo 64, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA LUIZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pela reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1416 de 1523



haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

18 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001500-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIDE QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição de id 11319264. 

Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, que deverão ser 

depositados em conta indicada pela profissional responsável pelos 

Medicamentos Judiciais e de Alto Custo da Secretaria Municipal de Saúde, 

Sra. Khris Barbosa Gonçalves Capellari, ou outro servidor que atue em 

sua substituição indicado pelo Município, que deverá providenciar 

imediatamente a aquisição do fármaco, comunicando este Juízo. Deverá 

o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, 

§ 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a nota fiscal com a devida 

especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma 

analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os reclamados a fim de 

que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre a prestação de 

contas apresentada pelo(a) reclamante. Após, certifique-se acerca da 

regular citação, apresentação de resposta ou eventual decurso de prazo, 

tornando os autos conclusos para sentença ou outras deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 18 de janeiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000397-98.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Autos n. 1000397-98.2017.8.11.0055 VISTOS. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares, não havendo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Trata-se de embargos à execução opostos pelo reclamado ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em face do reclamante 

ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE CAMPOS em que postula o reconhecimento do 

excesso de execução. A r. sentença (cf. ID n. 10117888) julgou 

parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado a 

devolução em dobro do R$ 107,30 (cento e sete reais e trinta centavos), 

bem como ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em danos morais, 

além de ter determinado o desligamento da UC 6/1115482-0, confirmando a 

tutela antecipada deferida. O reclamado efetuou o pagamento do valor 

executado (cf. ID n. 10580763). O reclamante pugnou pela execução da 

multa aplicada em sede de tutela antecipada, uma vez que o reclamado 

não havia cumprido a medida liminar no prazo estabelecido (cf. ID n. 

10587918). Devidamente intimado para apresentar embargos no prazo de 

15 dias, o reclamado efetuou apenas o depósito de garantia do juízo, 

deixando transcorrer o prazo para interposição dos embargos. Após o 

reclamante solicitou o levantamento do valor depositado, o qual foi 

deferido através da decisão inserta no ID n. 11076541, o qual determinou, 

ainda, a intimação das partes para manifestarem sobre algum 

requerimento. Por sua vez, o reclamado apresentou embargos a execução 

(cf. ID n. 11224125), intempestivos, conforme certidão inserta no ID n. 

11322234. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Os embargos 

à execução possuem natureza processual de ação, pois com a sua 

oposição dá-se a constituição de uma nova relação processual em que o 

embargante postula a desconstituição do processo executivo. Desta 

forma, não se pode desprezar a análise da presença dos pressupostos 

processuais positivos, elementos que garantem a formação de um 

processo válido e regular. No tocante aos embargos, porém, a 

tempestividade soma-se ao elenco dos pressupostos processuais de 

constituição válida da relação processual. In casu, estando ausente este 

pressuposto, a relação processual construída carece de validade, o que 

impede o prosseguimento do feito até uma sentença definitiva de mérito. 

Com efeito, o executado foi intimado para apresentação de embargos no 

dia 14.11.2017 e os embargos só foram opostos em 19.12.2017, portanto, 

muito após o exaurimento do prazo que, segundo dicção do art. 915 do 

CPC, é de 15 dias. Ante o exposto, com fulcro no art. 918, I, do CPC, opino 

por rejeitar liminarmente os embargos à execução opostos por ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S/A. em face de ANDRE 

LUIZ FERREIRA DE CAMPOS, e, consequentemente, JULGAR EXTINTOS, 

sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. Com o 

trânsito em julgado, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Sem custas nesta 

fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 12 de janeiro de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 12 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 
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Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005090-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ENERTECNICA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICO LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO)

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GELLER AUTO POSTO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1005090-58.2017.8.11.0045 

AUTOR: ENERTECNICA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICO LTDA - 

ME RÉU: GELLER AUTO POSTO LTDA Vistos etc. I. Tendo em vista que as 

partes tinham relacionamento comercial anteriormente, que inclusive gerou 

um TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA (onde se destaque que o Autor 

estava com o CNPJ protestado até 25/09/2017 por dívida reconhecida - 

apesar da inicial sugerir que o autor sempre teve nome limpo) e que o 

valor de algumas parcelas é semelhante ao valor do protesto, determino 

que o Autor emende a inicial para trazer o comprovante de pagamento de 

todas as parcelas que já venceram, bem como informar se tais parcelas 

foram pagas via duplicata. II. Desde já registro que o pagamento 

(29/11/2017) realizado pelo autor via transferência bancária (o único 

juntado na petição inicial) foi realizado fora do prazo (27/11/2017). III. Com 

a emenda, conclusos. IV. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004931-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. A. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004931-18.2017.8.11.0045 

AUTOR: KAUAN SOUSA ALBUQUERQUE NASCIMENTO RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita ao autor, na forma do artigo 98 e seguintes 

do CPC. II. Proceda-se com a citação do requerido quanto aos termos da 

petição inicial. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC art. 341 c.c 344) e que o prazo para oferecer contestação é 

de quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se delineado no artigo 335 

do CPC, entretanto, por se tratar de advocacia pública, deve-se atentar-se 

ao dispositivo no art. 183, CPC. III. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1001789-06.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUMERCINDO RODRIGUES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

YUN KI LEE OAB - SP131693 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001789-06.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: GUMERCINDO RODRIGUES VIEIRA REQUERIDO: GENERAL 

MOTORS DO BRASIL Vistos etc. I. Intime-se o perito para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, indique data e local para realização da mesma. II. Após, 

com a vinda das informações do item supra, intimem-se imediatamente as 

partes. III. Tendo sido realizada a perícia, o perito constará com 30 (trinta) 

dias para apresentar o laudo. IV. Após, e somente após, retorne-me 

conclusos. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004747-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO HENRIQUE NICOLETTI (RÉU)

KATIA GISELE DE OLIVEIRA LANGARO (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004747-62.2017.8.11.0045 

AUTOR: FIAGRIL RÉU: KATIA GISELE DE OLIVEIRA LANGARO, OSVALDO 

HENRIQUE NICOLETTI Vistos etc. I. A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a 

ação monitória é pertinente (CPC, art. 700). II. Defiro a expedição do 

mandado, nos termos pedidos na inicial, concedendo à parte requerida o 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à 

causa (CPC, art. 701), ficando isenta do pagamento de custas 

processuais caso cumpra o mandado no prazo (CPC, art. 700, § 1º). III. 

Conste ainda do mandado que, no mesmo prazo acima assinalado, a parte 

requerida poderá opor embargos (CPC, art. 702), e que, caso não haja o 

cumprimento do mandado e nem a apresentação de embargos, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade (CPC, art. 701, § 2º). IV. 

Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004759-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA GISELE DE OLIVEIRA LANGARO (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004759-76.2017.8.11.0045 

AUTOR: FIAGRIL RÉU: KATIA GISELE DE OLIVEIRA LANGARO Vistos etc. 

I. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(CPC, art. 700). II. Defiro a expedição do mandado, nos termos pedidos na 
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inicial, concedendo à parte requerida o prazo de 15 (quinze) dias para o 

cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando isenta do 

pagamento de custas processuais caso cumpra o mandado no prazo 

(CPC, art. 700, § 1º). III. Conste ainda do mandado que, no mesmo prazo 

acima assinalado, a parte requerida poderá opor embargos (CPC, art. 

702), e que, caso não haja o cumprimento do mandado e nem a 

apresentação de embargos, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade (CPC, art. 

701, § 2º). IV. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004809-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FINANZA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO BUENO DE OLIVEIRA OAB - PR40760 (ADVOGADO)

MILTON RODRIGO GONCALVES OAB - PR69826 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE OLIVEIRA E SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004809-05.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: FINANZA FOMENTO MERCANTIL LTDA EXECUTADO: JOSE 

DE OLIVEIRA E SA Vistos etc. I. Cite-se a parte executada para que efetue 

o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação 

(CPC, art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, 

cientificando-a também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 

915), independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. II. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não sendo encontrada a parte 

executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Defiro a inclusão do 

nome do(s) executado(s) em cadastros de inadimplentes (CPC, art. 782, § 

3º), observando-se o valor atribuído à execução. A inscrição será 

cancelada imediatamente se for efetuado pagamento, se for garantida a 

execução ou se for extinta por qualquer outro motivo (CPC, art. 782, § 4º). 

VI. Caso a parte executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e 

art. 1.051, do CPC, a citação deverá ser feita de maneira 

preferencialmente eletrônica. VII. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004815-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARAGUAIA AGRICOLA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO LUIZ PORTELA (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004815-12.2017.8.11.0045 

AUTOR: ARAGUAIA AGRICOLA LTDA RÉU: ADAO LUIZ PORTELA Vistos 

etc. I. Tendo decorrido vasto lapso temporal da proposição da presente e 

inexistindo vinculação de guias para pagamento no sistema vinculadas ao 

feito, nos termos do disposto no art. 2º, §4º, do Provimento nº 22/2016 da 

CGJ, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover a juntada da(s) guia(s) das custas e taxas judiciárias, com a 

comprovação dos respectivos recolhimentos, sob pena de extinção do 

feito. II. Após, retornem conclusos. III. Cumpra-se. Às providências. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004761-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON DA SILVA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004761-46.2017.8.11.0045 

AUTOR: CLAYTON DA SILVA CRUZ RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos etc., Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. Com 

efeito, para a realização da perícia médica, nomeio para atuar como expert 

deste Juízo o Dr. Guido Vaca Cespedes, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o perito 

aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00 

(duzentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Os quesitos da parte autora já se encontram aos autos. Por outro 

lado, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto requerido nas demandas 

previdenciárias. Vale ressaltar que a Medida Provisória nº 767, de 2017, 

foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. Assim, com 

base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17, é imprescindível que, nos laudos 

periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a data 

estimada em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a 

data possível de alta do segurado para que assim o magistrado possa 

fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos 

autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a presente ação, se 

quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do 

Código de Processo Civil. Intimem-se as partes sobre o resultado da 

perícia, podendo os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas 

partes oferecerem seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que 

dispõe o parágrafo único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. 

Após, intime-se a requerente para no prazo legal apresentar impugnação, 

caso queira. Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por 

fim, embora a Lei processual de regência preveja realização de audiência 

de conciliação inicial, temos que o instituto requerido já informou, por 

ofício, que não comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004833-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUIMARAES AGRICOLA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINOS ROBERTO PINTO ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004833-33.2017.8.11.0045 

AUTOR: GUIMARAES AGRICOLA LTDA RÉU: LINOS ROBERTO PINTO 

ALVES Vistos etc. I. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente (CPC, art. 700). II. Defiro a expedição do mandado, 

nos termos pedidos na inicial, concedendo à parte requerida o prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (CPC, art. 

701), ficando isenta do pagamento de custas processuais caso cumpra o 

mandado no prazo (CPC, art. 700, § 1º). III. Conste ainda do mandado que, 
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no mesmo prazo acima assinalado, a parte requerida poderá opor 

embargos (CPC, art. 702), e que, caso não haja o cumprimento do 

mandado e nem a apresentação de embargos, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade (CPC, art. 701, § 2º). IV. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004941-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS BARROZO (EXECUTADO)

ALTIZA DE OLIVEIRA BARROZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004941-62.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: LUIZ CARLOS 

BARROZO, ALTIZA DE OLIVEIRA BARROZO Vistos etc. I. Cite-se a parte 

executada para que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação (CPC, art. 829, caput), ou indique bens passíveis 

de penhora, cientificando-a também de que poderá opor embargos (CPC, 

arts. 914 e 915), independentemente de penhora, depósito ou caução, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 

do CPC. II. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do 

valor da dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não sendo encontrada a parte 

executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso a parte 

executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e art. 1.051, do 

CPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. 

VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005021-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELUANA BANDEIRA GATZ (EXECUTADO)

MARISTELA PALOSCHI (EXECUTADO)

EMERSON JOSE DAMASIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1005021-26.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: EMERSON JOSE 

DAMASIO, ELUANA BANDEIRA GATZ, MARISTELA PALOSCHI Vistos etc. 

I. Cite-se a parte executada para que efetue o pagamento da dívida, no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829, caput), ou 

indique bens passíveis de penhora, cientificando-a também de que poderá 

opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), independentemente de penhora, 

depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o 

caso, na forma do art. 231 do CPC. II. Fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) do valor da dívida, os quais serão reduzidos pela 

metade, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, 

art. 827, § 1º). III. Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação da parte executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não 

sendo encontrada a parte executada, o oficial de justiça deverá arrestar 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, promovendo-se, 

na sequência, o procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso 

a parte executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e art. 

1.051, do CPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004831-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COFCO BRASIL S.A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004831-63.2017.8.11.0045 

EMBARGANTE: COFCO BRASIL S.A EMBARGADO: SOYGRAIN COMERCIO 

E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP Vistos etc. I. Na esteira do disposto 

no art. 321 e art. 320, ambos do CPC, intime-se a parte autora para 

emendar a petição inicial, sob pena de indeferimento, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de: a) trazer aos autos documentos essenciais à 

propositura da ação, tais como, estatuto social da instituição requerente; II. 

Após, venham os autos conclusos. III. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004851-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004851-54.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA EXECUTADO: JAIR 

DA SILVA Vistos etc. I. Cite-se a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, 

art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, cientificando-a 

também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. II. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não sendo encontrada a parte 

executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso a parte 

executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e art. 1.051, do 

CPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. 

VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004838-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO SUTO OAB - SP230509 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALCANAIA & PALUDO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004838-55.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA EXECUTADO: 

VALCANAIA & PALUDO LTDA - EPP Vistos etc. I. Cite-se a parte 

executada para que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação (CPC, art. 829, caput), ou indique bens passíveis 

de penhora, cientificando-a também de que poderá opor embargos (CPC, 

arts. 914 e 915), independentemente de penhora, depósito ou caução, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 

do CPC. II. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do 

valor da dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não sendo encontrada a parte 

executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso a parte 

executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e art. 1.051, do 

CPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. 

VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005042-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZET MENDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1005042-02.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: ELIZET MENDES DE ARRUDA REQUERIDO: MARINA 

COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES EIRELI Vistos etc. I. Defiro a 

gratuidade processual. II. Postergo a análise da tutela de urgência 

pleiteada para após a fase postulatória, haja vista a necessidade de ouvir 

o polo passivo da demanda, aliado ao fato de que a concessão do pleito 

liminar está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela e segurança por parte do 

Juízo para sua concessão. III. Ante a clara hipossuficiência do consumidor 

na relação de consumo, a inversão do ônus da prova é medida necessária 

para se determinar à parte requerida a juntada de cópia de contrato ou 

outro documento que evidencie a existência de relação jurídica com a 

parte autora, nos termos do art. 6, VIII, do CDC. Da mesma forma, 

recomenda-se que a parte requerida traga aos autos pesquisa completa 

relativa aos órgãos de restrição ao crédito quanto à parte autora. IV. 

Designo audiência de conciliação/mediação para a data de 05/03/2018, às 

10h00min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. V. Intime-se a parte requerida com relação à 

audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos termos da 

petição inicial. VI. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e 

se iniciará: a) Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b) Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); c) No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência; VII. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC art. 341 c.c 344). VIII. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). IX. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). X. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). XI. Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte ré deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 

10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 

8º do CPC). XII. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). XIII. Intime-se a parte autora para que, conforme 

disposto no art. 319,II, CPC indique o endereço eletrônico das partes. XIV. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004814-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO)

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004814-27.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: ROSELI DA SILVA LEITE Vistos etc. 1. Defiro a gratuidade 

da Justiça, na esteira do disposto no artigo 98 do Código de Processo 

Civil. 2. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestar-se. 3. Oficie-se 

ao Cartório de Registro das Pessoas Naturais de Londrina/PR solicitando 

os préstimos de encaminhar a este juízo cópia atualizada do registro de 

nascimento do de cujus (Cleonice da Silva Leite). 5. Após, venham-me os 

autos conclusos. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005138-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERA - FOMENTO EMPRESARIAL E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA 

(AUTOR)

DROGARIA ULTRAPOPULAR LUCAS DO RIO VERDE LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA ACIRON LOUREIRO OAB - SP153772 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FARMACIA SFB LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1005138-17.2017.8.11.0045 

AUTOR: DROGARIA ULTRAPOPULAR LUCAS DO RIO VERDE LTDA - ME, 

FERA - FOMENTO EMPRESARIAL E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA 

RÉU: FARMACIA SFB LTDA - ME Vistos etc. I. Na esteira do disposto no 

art. 321, em c/c o art. 319, inc. IV e V, art. 324, e art. 292, inc. V e VI, 

todos do CPC, intimem-se as requerentes para emendar a petição inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de: a) indicar a quantificação dos 

pedidos de danos materiais e morais; b) corrigir o valor atribuído à causa, 

que deverá corresponder à soma dos valores dos pedidos cumulados e, 

com eventual acréscimo no valor da causa, complementar o recolhimento 

das custas processuais. II. Após, venham conclusos. III. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005032-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JORACY ALBUQUERQUE CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1005032-55.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: JORACY ALBUQUERQUE CARDOSO REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, informando 

precisamente a quantia que desembolsou, que tipo de conta adquiriu da 

requerida, as bonificações eventualmente recebidas, bem como acostar 

ao feito o comprovante de pagamento dos valores apontados ou, caso 

este tenha sido realizado através do “backoffice”, indique o investidor que 

efetuou o pagamento, acostando ao feito o comprovante de 

pagamento/quitação do indigitado valor ao mesmo, sob pena de 

indeferimento da inicial. 2. De outro lado, a isenção no pagamento da taxa 

judiciária, prevista no artigo 18 da Lei 7.347/85, diz respeito apenas à ação 

civil pública, na fase cognitiva, não se aplicando para as ações individuais, 

em que se postula a liquidação de danos individualmente sofridos, já que 

se inaugura novo processo, com nova distribuição, sendo, pois, devida a 

taxa judiciária. Nesse sentido: AÇÃO COLETIVA - SENTENÇA GENÉRICA - 

LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL - TAXA JUDICIÁRIA - CUSTAS 

INICIAIS DEVIDAS - Na execução individual, fundada em sentença 

genérica proferida em ação civil pública, são devidas custas iniciais, não 

se aplicando o art. 18 da Lei nº 7.347 /85 ( LACP ). RECURSO 

DESPROVIDO. (autos n. 0036183-87.2011.8.26.0000, Relator Sérgio 

Shimura, 23ª Câmara de Direito Privado, DJ 25/05/2011) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IDEC X BANCO DO BRASIL - PREPARO DAS 

CUSTAS INICIAIS - NECESSIDADE - PROVIMENTO CONJUNTO Nº 46/2015 - 

AÇÃO AUTÔNOMA - PREPARO DAS CUSTAS RECURSAIS - ATO 

INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 1- Independente 

de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, os poupadores 

detêm legitimidade de ajuizar cumprimento individual da sentença coletiva 

proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9. 2- A não incidência 

de custas e de Taxa Judiciária não se aplica quando se tratar de 

requerimento individual, ou em litisconsórcio, de cumprimento de sentença 

proferida em ação coletiva. 3- É devido o recolhimento de custas iniciais 

em execução individual de sentença coletiva, por ser ela verdadeira ação 

autônoma, e não mera fase de cumprimento de sentença em ações 

individuais, regulamentada pelos artigos 475-A e seguintes do Código de 

Processo Civil . 4- O pagamento das custas recursais pela parte que 

requer justiça gratuita é ato incompatível com a declaração de pobreza. (AI 

10024142906635001 MG, Relator José Flávio de Almeida, DJ 23/06/2015) 

3. De outro lado, a gratuidade da justiça não deve ser admitida na hipótese 

em tela, já que não restou suficientemente demonstrada a impossibilidade 

do(a)(s) autor(a)(es) em suportar as despesas processuais. Com efeito, 

compulsando o material cognitivo produzido no processo, principalmente 

da dicção da petição inicial, deflui-se que subsistem vestígios externos 

que detém a capacidade de demonstrar que a(o) requerente não se 

enquadra no conceito de pobreza e miserabilidade e tampouco que, dado 

o valor das custas judiciais, pode, no estado potencial, ser privada(o) do 

acesso do acesso ao Poder Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da unidade familiar. No caso, o(a)(s) autor(a)(es) aduz que efetuou 

aquisição de contas da requerida para investimento, efetuando pagamento 

de parcela incompatível com a alegação de miserabilidade, o que afasta o 

quadro de hipossuficiência traçado pela legislação de regência. 4. Assim, 

indefiro o pedido de Justiça Gratuita veiculado. 5. Intime-se, portanto, a 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das 

custas e despesas de ingresso, sob pena de seu indeferimento, 

consoante dispõe o artigo 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC. 6. Após, 

concluso para deliberação. 7. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000381-14.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000381-14.2016.8.11.0045 

EXEQUENTE: DU PONT DO BRASIL S A EXECUTADO: JAIR DA SILVA 

Vistos etc. I. Altere-se o registro dos autos para constar que doravante se 

tratará de “cumprimento de sentença”. II. Havendo demonstrativo 

discriminado do crédito e atendidas as determinações constantes no art. 

524 do CPC, intime-se a parte executada para pagar o débito, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis (art. 219 do CPC), acrescido das custas da 

execução (art. 523 do CPC). III. Nos termos do disposto nos §§ 2º a 4º do 

art. 513 do CPC, a intimação da parte executada deverá ocorrer: a) pelo 

Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, salvo 

se já tiver decorrido 01 ano entre o trânsito em julgado e o requerimento de 

cumprimento de sentença (neste caso, a intimação será por carta com 

aviso de recebimento encaminhada à pessoa do devedor, no endereço 

constante nos autos); b) por carta com aviso de recebimento, quando 

representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador 

constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; c) por meio 

eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 (empresas públicas e 

privadas – salvo microempresas e empresas de pequeno porte - são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações), não 

tiver procurador constituído nos autos; d) por edital, quando, citado na 

forma do art. 256 (por edital), tiver sido revel na fase de conhecimento; IV. 

Caso não haja pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 

10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

devendo ser expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º e 3º, do CPC). V. 

Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários incidirão 

sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC). VI. Transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário sem que este ocorra, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 

525, caput, do CPC). VII. Por fim, certificado o trânsito em julgado da 

decisão e transcorrido o prazo do art. 523 (pagamento voluntário), a parte 

exequente poderá requerer à serventia a expedição de certidão para fins 

de protesto (art. 517 do CPC), que servirá também aos fins previstos no 

art. 782, § 3º, do CPC (a requerimento da parte, o juiz pode determinar a 

inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes). VIII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003623-78.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUZANIRA RODRIGUES SILVA COSTA (RÉU)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003623-78.2016.8.11.0045 

AUTOR: MARIA ROSA DA CONCEICAO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL, DEUZANIRA RODRIGUES SILVA COSTA Vistos etc. 

1. Intime-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifique 

as provas que pretende produzir. Inclusive eventual rol de testemunhas, 

para a parte autora, se ainda não as tiver indicado. 2. Para prova oral, 

inclusive interrogatório, designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 28/11/2017, às 17:00 horas. 3. Cabe ao(a) advogado(a) da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele(a) arrolada do dia, da hora e do 

local da audiência designada, nos termos do artigo 455 e seguintes do 

CPC. 4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde, 02 de Outubro de 2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003623-78.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

DEUZANIRA RODRIGUES SILVA COSTA (RÉU)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003623-78.2016.8.11.0045 

AUTOR: MARIA ROSA DA CONCEICAO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL, DEUZANIRA RODRIGUES SILVA COSTA Vistos etc. 

I. Mediante certidão de fl. 10748300, a fim de evitar eventual prejuízo, 

retifico item 2 do despacho proferido à fl. id. 10124986 e redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para dia 06/02/2018 às 14h30min II. 

Permanecem inalterados demais itens do despacho proferido 

anteriormente. III. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito [assinatura digital]

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002260-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO KATCHAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002260-22.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 11.244,00 

REQUERENTE: MARIO KATCHAN REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Intimação do advogado da parte autora acerca do laudo 

pericial constante no ID 11302293. Lucas do Rio Verde - MT, 10 de janeiro 

de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e 

Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, 

Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000326-63.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA DOLISNE DALLAPRIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000326-63.2016.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 8.800,00 AUTOR: 

ZELIA DOLISNE DALLAPRIA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Intimação da advogada da parte autora acerca da pericia 

medica agendada para o dia 31.01.2018 em horário e local informado no ID 

anterior, devendo avisar a parte autora para comparecimento. Lucas do 

Rio Verde - MT, 10 de janeiro de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes 

Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, 

Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT 

Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002051-87.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO PAZINATO GREGORIO RAMOS OAB - SP357112 (ADVOGADO)

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT0017613A (ADVOGADO)

CAMILA BIRAL VIEIRA DA CUNHA MARTINS OAB - SP246397 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS ROGERIO CORTEZIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002051-87.2016.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 1.000,00 

REQUERENTE: BAYER S.A. REQUERIDO: CLOVIS ROGERIO CORTEZIA 

Intimação acerca da pericia agendada para o dia 05 de fevereiro de 2018, 

conforme ID 11307021. Lucas do Rio Verde - MT, 10 de janeiro de 2018. 

Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e 

Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, 

Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002051-87.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO PAZINATO GREGORIO RAMOS OAB - SP357112 (ADVOGADO)

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT0017613A (ADVOGADO)

CAMILA BIRAL VIEIRA DA CUNHA MARTINS OAB - SP246397 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS ROGERIO CORTEZIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002051-87.2016.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 1.000,00 

REQUERENTE: BAYER S.A. REQUERIDO: CLOVIS ROGERIO CORTEZIA 

Intimação acerca da pericia agendada para o dia 05 de fevereiro de 2018, 

conforme ID 11307021. Lucas do Rio Verde - MT, 10 de janeiro de 2018. 

Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e 

Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, 

Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002051-87.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO PAZINATO GREGORIO RAMOS OAB - SP357112 (ADVOGADO)

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT0017613A (ADVOGADO)

CAMILA BIRAL VIEIRA DA CUNHA MARTINS OAB - SP246397 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS ROGERIO CORTEZIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002051-87.2016.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 1.000,00 

REQUERENTE: BAYER S.A. REQUERIDO: CLOVIS ROGERIO CORTEZIA 

Intimação acerca da pericia agendada para o dia 05 de fevereiro de 2018, 

conforme ID 11307021. Lucas do Rio Verde - MT, 10 de janeiro de 2018. 

Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e 

Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, 

Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002051-87.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO PAZINATO GREGORIO RAMOS OAB - SP357112 (ADVOGADO)

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT0017613A (ADVOGADO)

CAMILA BIRAL VIEIRA DA CUNHA MARTINS OAB - SP246397 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS ROGERIO CORTEZIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002051-87.2016.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 1.000,00 

REQUERENTE: BAYER S.A. REQUERIDO: CLOVIS ROGERIO CORTEZIA 

Intimação acerca da pericia agendada para o dia 05 de fevereiro de 2018, 
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conforme ID 11307021. Lucas do Rio Verde - MT, 10 de janeiro de 2018. 

Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e 

Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, 

Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003888-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIO ALGERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003888-46.2017.8.11.0045 

AUTOR: LIRIO ALGERI RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria 

Rural Híbrida por Idade proposta em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. É cediço que a presente ação demanda celeridade 

processual, eis que se pretende adquirir a aposentadoria, para que, em 

tese, tenha a parte autora condições de subsistência. Com base neste e 

outros princípios, a lei impõe obrigatoriamente a designação de audiência 

conciliatória, para que a ré possa oferecer a contestação e requerer as 

provas necessárias. No entanto, considerando que o instituto requerido já 

informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Outrossim, com fundamento no 

princípio da durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), desde 

já deixo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 

06/02/2018, às 15:30 horas. Cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil, bem como 

para intimá-lo para comparecer à audiência de instrução, apresentando, 

desde já, rol de testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte 

autora fica advertida, desde já, que compete ao seu respectivo advogado 

informar ou intimar as testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, 

do CPC), devendo a intimação ser realizada por carta com aviso de 

recebimento e juntada aos autos com 03 (três) dias de antecedência da 

data da audiência (art. 455, §1º, do CPC). A inércia na intimação das 

testemunhas importará na desistência da inquirição (art. 455, §3º, do 

CPC). Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, 

ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei 

1.060/50. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de novembro de 2017. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002264-93.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARAGUAIA AGRICOLA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO ELY (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEUDI GALLI OAB - MT0006562A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1002264-93.2016.8.11.0045 

AUTOR: ARAGUAIA AGRICOLA LTDA RÉU: ALEXANDRO ELY Vistos etc. 

I. Tendo sido comprovada e justificada a ausência do patrono na data 

designada para audiência, a fim de evitar injustos prejuízos, redesigno o 

ato para o dia 08/02/2018 às 15h30min. II. Intimem-se. Cumpram-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002264-93.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARAGUAIA AGRICOLA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO ELY (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEUDI GALLI OAB - MT0006562A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1002264-93.2016.8.11.0045 

AUTOR: ARAGUAIA AGRICOLA LTDA RÉU: ALEXANDRO ELY Vistos etc. 

I. Tendo sido comprovada e justificada a ausência do patrono na data 

designada para audiência, a fim de evitar injustos prejuízos, redesigno o 

ato para o dia 08/02/2018 às 15h30min. II. Intimem-se. Cumpram-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002264-93.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARAGUAIA AGRICOLA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO ELY (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEUDI GALLI OAB - MT0006562A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1002264-93.2016.8.11.0045 

AUTOR: ARAGUAIA AGRICOLA LTDA RÉU: ALEXANDRO ELY Vistos etc. 

I. Tendo sido comprovada e justificada a ausência do patrono na data 

designada para audiência, a fim de evitar injustos prejuízos, redesigno o 

ato para o dia 08/02/2018 às 15h30min. II. Intimem-se. Cumpram-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004508-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvia Duarte de Oliveira OAB - SP115071-D (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. F. R. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1004508-58.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 1.000,00 AUTOR: 

MARCELO MORETTI TARIFA RÉU: PRISCILA FONTALVA RAYMUNDO 

COIMBRA Intimação acerca da certidão do oficial de justiça constante no 

ID 11194958. Lucas do Rio Verde - MT, 11 de janeiro de 2018. Leila 

Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: 

Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do 

Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001000-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001000-07.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: SERGIO PETRONIO PAGANINI REQUERIDO: CINTIA 

APARECIDA BERTE Vistos etc. I. A revelia não induz o efeito mencionado 

no art. 344 do CPC se o litígio versar sobre direitos indisponíveis. É 

inaplicável a confissão ficta, ou seja, não se reputam verdadeiros os fatos 

afirmados pelo autor ante a ausência de contestação. Para alteração da 

guarda é necessário configuração de situação fática excepcional na qual 

se verifique o descumprimento pelo detentor da guarda do dever de 

prestação de assistência material, moral ou educacional à criança. Não 

havendo comprovação da existência de circunstâncias excepcionais ou 
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fatos desabonadores atribuídos à mãe que possam vir a justificar a 

alteração da guarda e responsabilidade, não é a perda de um prazo que 

irá prevalecer sobre o foco principal ou determinar e finalizar a lide. Nesse 

sentido: Ementa:PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. 

GUARDA DE FILHOS. DIREITO INDISPONÍVEL. OS EFEITOS DA REVELIA 

NÃO ATINGEM O DIREITO INDISPONÍVEL, SENDO VEDADO AO JUIZ 

JULGAR A LIDE ANTES DE SE PERMITIR AO AUTOR FAZER A PROVA 

DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. APELO PROVIDO. 

UNÂNIME. Processo AC 20010111048413 DF Orgão Julgador 1ª Turma 

Cível Publicação DJU 24/09/2003 Pág. : 26, DJU 24/09/2003 Pág. : 26. 

Julgamento: 10 de Fevereiro de 2003. Relator: VALTER XAVIER. Ementa: 

AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA. REVELIA. DIREITO INDISPONÍVEL. 

INTERESSE DO MENOR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PEDIDO DE 

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO. Nas ações que 

envolvam alteração de guarda de menor, não se operam os efeitos da 

revelia. Visando o exclusivo interesse da criança, é razoável que se 

investigue com profundidade as razões do pedido de alteração, 

ouvindo-se, sempre que possível, todas as partes envolvidas e o próprio 

menor, com elaboração de estudo social e outros meios de prova para 

aferição do pedido. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70029165677, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Claudir Fidelis Faccenda, Julgado em 04/06/2009) Quanto ao arquivo de 

áudio juntado pelo Autor, onde o mesmo afirma que a mãe da criança 

expõe a mesma aos problemas do casal e à discussão patrimonial, não 

verificamos qualquer medida urgente a ser tomada (anterior ao 

contraditório), até porque, ele próprio permaneceu durante toda a 

gravação fazendo exatamente o que pensa ser errado: discutindo quanto 

eventual acordo patrimonial e o conflito entre as partes. Apenas para 

ilustrar, tal como bem anotado pelos membros da corte de Salomão, "de 

nada adianta ser um encantador de serpentes se uma delas o picar". II. 

Sendo assim, determino a realização de estudo psicossocial com todo o 

núcleo família em questão (pai, mãe e criança), devendo ser averiguado 

se há indícios de atos de alienação parental e quem os vem praticando, 

bem como quem reúne melhores condições ao exercício da guarda da 

criança. Intime-se o Setor Psicossocial desta Comarca para a realização 

do estudo, incumbindo-lhes de fazer contato com todos os envolvidos e 

juntar aos autos o Estudo em, no máximo, 30 (trinta) dias. III. Intimem-se as 

partes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Deve ainda a parte Requerida se manifestar quanto aos 

documentos juntados pelo Autor, inclusive arquivo de áudio. IV. Com a 

vinda do relatório do estudo psicossocial, abra-se vista ao Ministério 

Público e, em seguida, retorne-me conclusos. V. Cumpra-se. Às 

providencias. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001000-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001000-07.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: SERGIO PETRONIO PAGANINI REQUERIDO: CINTIA 

APARECIDA BERTE Vistos etc. I. A revelia não induz o efeito mencionado 

no art. 344 do CPC se o litígio versar sobre direitos indisponíveis. É 

inaplicável a confissão ficta, ou seja, não se reputam verdadeiros os fatos 

afirmados pelo autor ante a ausência de contestação. Para alteração da 

guarda é necessário configuração de situação fática excepcional na qual 

se verifique o descumprimento pelo detentor da guarda do dever de 

prestação de assistência material, moral ou educacional à criança. Não 

havendo comprovação da existência de circunstâncias excepcionais ou 

fatos desabonadores atribuídos à mãe que possam vir a justificar a 

alteração da guarda e responsabilidade, não é a perda de um prazo que 

irá prevalecer sobre o foco principal ou determinar e finalizar a lide. Nesse 

sentido: Ementa:PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. 

GUARDA DE FILHOS. DIREITO INDISPONÍVEL. OS EFEITOS DA REVELIA 

NÃO ATINGEM O DIREITO INDISPONÍVEL, SENDO VEDADO AO JUIZ 

JULGAR A LIDE ANTES DE SE PERMITIR AO AUTOR FAZER A PROVA 

DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. APELO PROVIDO. 

UNÂNIME. Processo AC 20010111048413 DF Orgão Julgador 1ª Turma 

Cível Publicação DJU 24/09/2003 Pág. : 26, DJU 24/09/2003 Pág. : 26. 

Julgamento: 10 de Fevereiro de 2003. Relator: VALTER XAVIER. Ementa: 

AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA. REVELIA. DIREITO INDISPONÍVEL. 

INTERESSE DO MENOR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PEDIDO DE 

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO. Nas ações que 

envolvam alteração de guarda de menor, não se operam os efeitos da 

revelia. Visando o exclusivo interesse da criança, é razoável que se 

investigue com profundidade as razões do pedido de alteração, 

ouvindo-se, sempre que possível, todas as partes envolvidas e o próprio 

menor, com elaboração de estudo social e outros meios de prova para 

aferição do pedido. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70029165677, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Claudir Fidelis Faccenda, Julgado em 04/06/2009) Quanto ao arquivo de 

áudio juntado pelo Autor, onde o mesmo afirma que a mãe da criança 

expõe a mesma aos problemas do casal e à discussão patrimonial, não 

verificamos qualquer medida urgente a ser tomada (anterior ao 

contraditório), até porque, ele próprio permaneceu durante toda a 

gravação fazendo exatamente o que pensa ser errado: discutindo quanto 

eventual acordo patrimonial e o conflito entre as partes. Apenas para 

ilustrar, tal como bem anotado pelos membros da corte de Salomão, "de 

nada adianta ser um encantador de serpentes se uma delas o picar". II. 

Sendo assim, determino a realização de estudo psicossocial com todo o 

núcleo família em questão (pai, mãe e criança), devendo ser averiguado 

se há indícios de atos de alienação parental e quem os vem praticando, 

bem como quem reúne melhores condições ao exercício da guarda da 

criança. Intime-se o Setor Psicossocial desta Comarca para a realização 

do estudo, incumbindo-lhes de fazer contato com todos os envolvidos e 

juntar aos autos o Estudo em, no máximo, 30 (trinta) dias. III. Intimem-se as 

partes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Deve ainda a parte Requerida se manifestar quanto aos 

documentos juntados pelo Autor, inclusive arquivo de áudio. IV. Com a 

vinda do relatório do estudo psicossocial, abra-se vista ao Ministério 

Público e, em seguida, retorne-me conclusos. V. Cumpra-se. Às 

providencias. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004627-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA TAISA PUHL GELLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN OAB - MT0014810A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1004627-19.2017.8.11.0045. Vistos etc. 1. Trata-se de 

“Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo e da Certidão 

de Dívida Ativa dela Decorrente Com Pedido de Tutela de Urgência” 

proposta por DAIANA TAISA PUHL GELLER em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO. Relata que em 09/11/2017 foi surpreendida com um 

apontamento para protesto em seu nome no valor de R$ 103.849,08, vindo 

então a descobrir que a dívida se refere a débito inscrito em dívida ativa 

estadual oriundo de multa ambiental consubstanciada no auto de infração 

nº 137897, lavrado em 2013 por suposto desmate a corte raso de 58,29 

ha de vegetação nativa sem autorização, com imposição à época de multa 

no valor de R$ 58.290,00, mais Termo de Embargo nº 124314. Sustenta 

que “jamais” foi notificada sobre tais procedimentos, os quais teriam 

corrido ilegalmente à sua inteira revelia, embora tenha residência fixa e 

conhecida há mais de cinco anos, causando-lhe diversos prejuízos, 

dentre eles a inscrição em dívida ativa e inserção se seu nome no rol de 

maus pagadores em virtude do protesto. Ressalta que quando da 

ocorrência da autuação já residia no mesmo endereço em que reside 

atualmente, cuja numeração é diversa das indicadas nas 

correspondências enviadas pela SEMA, apontando com isso a nulidade 

dos editais de intimação realizados. Requer a concessão de tutela de 

urgência objetivando a suspensão dos efeitos do protesto nº 215817 do 

Cartório do Segundo Ofício de Lucas do Rio Verde/MT, bem como toda e 

qualquer cobrança relacionada à multa advinda do Auto de Infração nº 

137897 e do Termo de Embargo nº 124314. Com a inicial vieram 
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documentos. Pela decisão proferida no Id 10733640 fora determinada a 

emenda da inicial para fins de retificação do valor atribuído à causa e 

recolhimento da diferença das custas iniciais, o que restou devidamente 

atendido pela parte autora Id´s 10860564, 10860575 e 10860580. 2. É o 

relato do necessário. DECIDO. Conforme se extrai da dicção do artigo 300 

do Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada tutela de 

urgência, imprescindível a demonstração da probabilidade do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, a análise 

dos fatos narrados e dos documentos acostados à inicial sugerem, neste 

juízo de cognição sumária, que o processo administrativo relativo ao auto 

de infração e termo de embargo descritos na inicial teve seu trâmite 

totalmente à revelia da parte autora, em possível afronta aos primordiais 

princípios do contraditório e ampla defesa. Isso porque, verifica-se que a 

parte autora foi notificada de todos os atos do processo (auto de 

infração/termo de embargos/decisão administrativa) via edital, face ao 

endereço utilizado pelo requerido divergir (quanto ao número) do real 

endereço da autora, este em consonância com os diversos documentos 

anexados à inicial (CRV, notas fiscais e recibo de entrega da declaração 

de IR). Ademais, o CAR (Cadastro Ambiental Rural) e demais documentos 

apresentados pela autora levantam discussão acerca da legalidade do 

embargo/interdição aplicado no termo constante do Id 10731823, 

notadamente em relação sobre se tratar de área de especial preservação 

ou de área destinada ao uso alternativo do solo. Acerca da nulidade de 

processo administrativo fiscal em decorrência de ofensa aos princípios do 

contraditório e ampla defesa, oportuna a transcrição de recente julgado do 

e. TJMT: “AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO 

FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO VÁLIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - 

CORRESPONDÊNCIA ENVIADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE 

NO CADASTRO DE CONTRIBUINTE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO 

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DA CITAÇÃO POR 

EDITAL - DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - CONFIGURADA – 

PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. A notificação é ato formal 

de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de 

cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado. A 

ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em 

razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa. A 

citação por edital é nula, quando não esgota os meios necessários para a 

localização do devedor. (...) (AgR 167290/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017)”. Assim, para fins 

deste juízo sumário de cognição, os argumentos e documentos expostos 

na inicial são suficientes à demonstração da probabilidade do direito, em 

especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Por outro lado, o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo no fato de que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo/empresa, o que se revelaria extremamente 

prejudicial, sobretudo no caso de se constatar, ao final, ser o protesto 

indevido. O mesmo se diga em relação ao embargo/interdição aplicado, 

pois tal medida interfere na atividade laboral da parte autora. 3. Isso posto, 

DEFIRO a tutela de urgência pretendida, para o fim de determinar a 

suspensão dos efeitos do protesto nº 215817 do Cartório do Segundo 

Ofício de Lucas do Rio Verde/MT, bem como toda e qualquer cobrança 

relacionada à multa advinda do Auto de Infração nº 137897 e do Termo de 

Embargo nº 124314. 3.1. Oficie-se ao Cartório do 2° Ofício de Lucas do 

Rio Verde/MT determinando a sustação dos efeitos do protesto em 

questão, no prazo de 05 (cinco) dias. 3.2. Cite-se o requerido quanto aos 

termos da presente ação, consignando que o prazo para resposta será de 

30 (trinta) dias (CPC, art. 335 c/c art. 183). 3.3. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 19 de dezembro de 2017. CÁSSIO 

LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004627-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA TAISA PUHL GELLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN OAB - MT0014810A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1004627-19.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 82.956,48 AUTOR: 

DAIANA TAISA PUHL GELLER RÉU: ESTADO DO MATO GROSSO - 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO Intimação para 

providenciar o recolhimento das custas da Carta Precatória de Citação à 

comarca de Cuiabá/MT. Lucas do Rio Verde - MT, 11 de janeiro de 2018. 

Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e 

Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, 

Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001045-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE BATISTA SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1001045-11.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 30.000,00 

REQUERENTE: LUCILENE BATISTA SENA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Intimação acerca da perícia médica 

agendada para o dia 17.01.2018, conforme ID 11330476, devendo 

informar a parte autora para comparecimento. Lucas do Rio Verde - MT, 

12 de janeiro de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária 

Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 

3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001551-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY MORITZEN WAMMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1001551-84.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 21.949,53 AUTOR: 

MARLY MORITZEN WAMMES RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Intimação acerca da pericia medica agendada para o dia 

17.01.2018, conforme ID 11301885, devendo informar a parte autora para 

comparecimento. Lucas do Rio Verde - MT, 12 de janeiro de 2018. Leila 

Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: 

Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do 

Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001834-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE LOPES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1001834-10.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 11.000,00 

REQUERENTE: NEIDE LOPES FERREIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Intimação acerca da pericia médica 

agendada para o dia 17.01.2018, conforme ID 11301911, devendo 

informar a parte autora para comparecimento. Lucas do Rio Verde - MT, 

12 de janeiro de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária 

Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 

3549-2787.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002699-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOLORES DAVID PONTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002699-33.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 11.244,00 AUTOR: 

DOLORES DAVID PONTES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Intimação acerca do laudo pericial constante no ID 

11302174. Lucas do Rio Verde - MT, 12 de janeiro de 2018. Leila Cristina 

de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato 

Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio 

Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003730-25.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE DE LIMA MARINHO (REQUERENTE)

JOACIR GRAPIGLIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003730-25.2016.8.11.0045 

REQUERENTE: JOACIR GRAPIGLIA, ZULEIDE DE LIMA MARINHO 

REQUERIDO: BANCO GMAC S.A. Vistos etc. I. Diante do teor do petitório 

retro, a fim de evitar injustos prejuízos, redesigno audiência de 

conciliação/mediação para a data de 05/02/2017, às 17h00min, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. III. 

Intime-se a parte requerida com relação à audiência e a presente decisão, 

bem como cite-a quanto aos termos da petição inicial. IV. O prazo para 

resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da 

audiência inicial de conciliação/mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No 

caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da 

audiência — que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 

334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de 

apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; V. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 341 c.c 344). VI. As partes devem comparecer acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VII. 

A parte poderá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do 

CPC). VIII. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). IX. Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte ré deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 

10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 

8º do CPC). X. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). XI. Intime-se a parte autora para que, conforme 

disposto no art. 319,II, CPC indique o endereço eletrônico das partes. XII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003730-25.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE DE LIMA MARINHO (REQUERENTE)

JOACIR GRAPIGLIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003730-25.2016.8.11.0045 

REQUERENTE: JOACIR GRAPIGLIA, ZULEIDE DE LIMA MARINHO 

REQUERIDO: BANCO GMAC S.A. Vistos etc. I. Diante do teor do petitório 

retro, a fim de evitar injustos prejuízos, redesigno audiência de 

conciliação/mediação para a data de 05/02/2017, às 17h00min, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. III. 

Intime-se a parte requerida com relação à audiência e a presente decisão, 

bem como cite-a quanto aos termos da petição inicial. IV. O prazo para 

resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da 

audiência inicial de conciliação/mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No 

caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da 

audiência — que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 

334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de 

apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; V. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 341 c.c 344). VI. As partes devem comparecer acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VII. 

A parte poderá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do 

CPC). VIII. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). IX. Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte ré deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 

10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 

8º do CPC). X. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). XI. Intime-se a parte autora para que, conforme 

disposto no art. 319,II, CPC indique o endereço eletrônico das partes. XII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003730-25.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE DE LIMA MARINHO (REQUERENTE)

JOACIR GRAPIGLIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003730-25.2016.8.11.0045 

REQUERENTE: JOACIR GRAPIGLIA, ZULEIDE DE LIMA MARINHO 

REQUERIDO: BANCO GMAC S.A. Vistos etc. I. Diante do teor do petitório 

retro, a fim de evitar injustos prejuízos, redesigno audiência de 

conciliação/mediação para a data de 05/02/2017, às 17h00min, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. III. 

Intime-se a parte requerida com relação à audiência e a presente decisão, 

bem como cite-a quanto aos termos da petição inicial. IV. O prazo para 

resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da 
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audiência inicial de conciliação/mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No 

caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da 

audiência — que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 

334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de 

apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; V. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 341 c.c 344). VI. As partes devem comparecer acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VII. 

A parte poderá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do 

CPC). VIII. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). IX. Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte ré deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 

10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 

8º do CPC). X. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). XI. Intime-se a parte autora para que, conforme 

disposto no art. 319,II, CPC indique o endereço eletrônico das partes. XII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004728-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1004728-56.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: JOAO BATISTA DA COSTA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação que visa a 

obtenção de aposentadoria por idade na condição de segurada especial 

(rural), com pedido de concessão de tutela de urgência. É o breve 

relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. Conforme se extrai da dicção do artigo 

300 do novel Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada 

tutela de urgência, imprescindível se mostra a demonstração de 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem o 

caso, tenho que a tutela de urgência vindicada não encontra guarida neste 

momento. Isso porque, dois são os requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, 

com o advento das novas redações dadas pelas Leis pelas n. 9.032, 

9.063, de 1995 e 9.876, de 1999, para a obtenção da aposentadoria do 

trabalhador rural por idade, quais sejam, a idade mínima de 60 (sessenta) 

anos, se homem, ou 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e o exercício 

da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por certo período, 

variando-se o número de contribuições dependendo do ano em que o 

benefício foi requerido, de acordo com a tabela progressiva prevista no 

artigo 142 da Lei 8.213/91. In casu, embora haja nos autos início de prova 

material do exercício do trabalho rural, há que se provar em juízo o efetivo 

trabalho pelo período compreendido na tabela progressiva prevista no art. 

142 da Lei n. 8.213/91. Assim, partindo da premissa de que para almejar o 

benefício há que se comprovar um dos requisitos exigidos por Lei, qual 

seja, exercício de trabalho rural, não se pode concluir que se faz presente 

a probabilidade do direito, como se vê no aresto abaixo colacionado: 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

(ART. 273, I E II DO CPC/73 - ART. 300 DO NCPC). TRABALHADOR 

RURAL. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE 

PROVA MATERIAL. 1. A antecipação dos efeitos da tutela (atual tutela 

provisória de urgência) somente poderá ser concedida quando, mediante 

a existência de prova inequívoca, se convença o juiz da verossimilhança 

da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação ou ficar caracterizado abuso de direito de defesa ou manifesto 

propósito protelatório do réu (art. 273, I e II do CPC/73). (...) 2. Para os 

segurados especiais do RGPS (trabalhadores rurais), referidos no art. 11, 

inciso VII da Lei nº 8.231/91 e no art. 12, inciso VII da Lei 8.212/91, é 

garantida a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença, no valor de 1 

(um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à 

carência do benefício requerido. (ar. 39, I da Lei 8.213/91, na redação 

dada pela Lei nº 12.873, de 2013). 3. À míngua de prova plena, a 

comprovação do tempo de serviço rural está adstrita à existência de início 

razoável de prova material, corroborada por prova testemunhal (cf. 

legislação de regência e do disposto na Súmula 149 do STJ e na Súmula 

27 do TRF da 1ª Região). 4. Impossibilidade, in casu, de concessão da 

antecipação de tutela /tutela provisória de urgência, antes da regular 

instrução processual, notadamente antes da oitiva de testemunhas. 5. 

Agravo de Instrumento provido. (AG 0024968-70.2016.4.01.0000 / MG, 

Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 04/10/2016)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. NECESSIDADE DE PROVA 

TESTEMUNHAL. 1. Não comprovada a verossimilhança do direito alegado, 

mostra-se incabível a concessão da tutela antecipada. 2. A prova 

testemunhal se revela necessária para corroborar os documentos 

apresentados e esclarecer as condições em que exercido o labor rural 

durante o período de carência. (TRF4, AG 0006579-92.2012.404.0000, 

SEXTA TURMA, Relator NÉFI CORDEIRO, D.E. 09/10/2012)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO 

PREENCHIDOS. Demandando a hipótese dilação probatória, não há como 

se conceder a medida antecipatória em sede de cognição sumária. (TRF4, 

AG 5034137-12.2016.404.0000, QUINTA TURMA, Relator PAULO AFONSO 

BRUM VAZ, juntado aos autos em 19/10/2016)” Logo, ausente à evidência 

da probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência postulada. Por 

outro lado, quanto ao rito de tramitação, é cediço que a presente ação 

demanda celeridade processual, eis que se pretende adquirir a 

aposentadoria, para que, em tese, tenha a parte autora condições de 

subsistência. No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a designação de 

audiência conciliatória, para que a ré possa oferecer a contestação e 

requerer as provas necessárias. Entretanto, considerando que o instituto 

requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Outrossim, com fundamento 

no princípio da durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), 

desde já deixo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 

08/03/2018, às 16h00min. Expeça-se carta precatória para a Comarca de 

Cuiabá, com prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento, a fim de citar 

o réu sobre os termos da presente ação, bem como para intimá-lo para 

comparecer à audiência de instrução, apresentando, desde já, rol de 

testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte autora fica advertida, 

desde já, que compete ao seu respectivo advogado informar ou intimar as 

testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. A parte autora fica 

intimada, desde já, por intermédio de seu advogado. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004930-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA VALEJOS PEREIRA PATRICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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REQUERENTE: JULIANA VALEJOS PEREIRA PATRICIO REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação 

que visa a obtenção de aposentadoria por idade na condição de segurada 

especial (rural), com pedido de concessão de tutela de urgência. É o 

breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. Conforme se extrai da dicção do 

artigo 300 do novel Código de Processo Civil, para o deferimento da 

denominada tutela de urgência, imprescindível se mostra a demonstração 

de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem o 

caso, tenho que a tutela de urgência vindicada não encontra guarida neste 

momento. Isso porque, dois são os requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, 

com o advento das novas redações dadas pelas Leis pelas n. 9.032, 

9.063, de 1995 e 9.876, de 1999, para a obtenção da aposentadoria do 

trabalhador rural por idade, quais sejam, a idade mínima de 60 (sessenta) 

anos, se homem, ou 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e o exercício 

da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por certo período, 

variando-se o número de contribuições dependendo do ano em que o 

benefício foi requerido, de acordo com a tabela progressiva prevista no 

artigo 142 da Lei 8.213/91. In casu, embora haja nos autos início de prova 

material do exercício do trabalho rural, há que se provar em juízo o efetivo 

trabalho pelo período compreendido na tabela progressiva prevista no art. 

142 da Lei n. 8.213/91. Assim, partindo da premissa de que para almejar o 

benefício há que se comprovar um dos requisitos exigidos por Lei, qual 

seja, exercício de trabalho rural, não se pode concluir que se faz presente 

a probabilidade do direito, como se vê no aresto abaixo colacionado: 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

(ART. 273, I E II DO CPC/73 - ART. 300 DO NCPC). TRABALHADOR 

RURAL. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE 

PROVA MATERIAL. 1. A antecipação dos efeitos da tutela (atual tutela 

provisória de urgência) somente poderá ser concedida quando, mediante 

a existência de prova inequívoca, se convença o juiz da verossimilhança 

da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação ou ficar caracterizado abuso de direito de defesa ou manifesto 

propósito protelatório do réu (art. 273, I e II do CPC/73). (...) 2. Para os 

segurados especiais do RGPS (trabalhadores rurais), referidos no art. 11, 

inciso VII da Lei nº 8.231/91 e no art. 12, inciso VII da Lei 8.212/91, é 

garantida a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença, no valor de 1 

(um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à 

carência do benefício requerido. (ar. 39, I da Lei 8.213/91, na redação 

dada pela Lei nº 12.873, de 2013). 3. À míngua de prova plena, a 

comprovação do tempo de serviço rural está adstrita à existência de início 

razoável de prova material, corroborada por prova testemunhal (cf. 

legislação de regência e do disposto na Súmula 149 do STJ e na Súmula 

27 do TRF da 1ª Região). 4. Impossibilidade, in casu, de concessão da 

antecipação de tutela /tutela provisória de urgência, antes da regular 

instrução processual, notadamente antes da oitiva de testemunhas. 5. 

Agravo de Instrumento provido. (AG 0024968-70.2016.4.01.0000 / MG, 

Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 04/10/2016)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. NECESSIDADE DE PROVA 

TESTEMUNHAL. 1. Não comprovada a verossimilhança do direito alegado, 

mostra-se incabível a concessão da tutela antecipada. 2. A prova 

testemunhal se revela necessária para corroborar os documentos 

apresentados e esclarecer as condições em que exercido o labor rural 

durante o período de carência. (TRF4, AG 0006579-92.2012.404.0000, 

SEXTA TURMA, Relator NÉFI CORDEIRO, D.E. 09/10/2012)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO 

PREENCHIDOS. Demandando a hipótese dilação probatória, não há como 

se conceder a medida antecipatória em sede de cognição sumária. (TRF4, 

AG 5034137-12.2016.404.0000, QUINTA TURMA, Relator PAULO AFONSO 

BRUM VAZ, juntado aos autos em 19/10/2016)” Logo, ausente à evidência 

da probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência postulada. Por 

outro lado, quanto ao rito de tramitação, é cediço que a presente ação 

demanda celeridade processual, eis que se pretende adquirir a 

aposentadoria, para que, em tese, tenha a parte autora condições de 

subsistência. No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a designação de 

audiência conciliatória, para que a ré possa oferecer a contestação e 

requerer as provas necessárias. Entretanto, considerando que o instituto 

requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Outrossim, com fundamento 

no princípio da durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), 

desde já deixo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 

08/03/2018, às 16h30min. Expeça-se carta precatória para a Comarca de 

Cuiabá, com prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento, a fim de citar 

o réu sobre os termos da presente ação, bem como para intimá-lo para 

comparecer à audiência de instrução, apresentando, desde já, rol de 

testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte autora fica advertida, 

desde já, que compete ao seu respectivo advogado informar ou intimar as 

testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. A parte autora fica 

intimada, desde já, por intermédio de seu advogado. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002996-74.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HILARIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002996-74.2016.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 10.560,00 AUTOR: 

MARIA HILARIO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Intimação do advogado acerca da pericia medica agendada 

para o dia 27.01.2018 conforme ID 11379795, devendo informar a parte 

autora para comparecimento. Lucas do Rio Verde - MT, 18 de janeiro de 

2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e 

Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, 

Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000959-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NARCIZO VALDEMIR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000959-40.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 20.000,00 

REQUERENTE: NARCIZO VALDEMIR RODRIGUES REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Intimação do advogado acerca da pericia 

medica agendada para o dia 28.01.2018 conforme ID 11380166, devendo 

informar a parte autora para comparecimento. Lucas do Rio Verde - MT, 

18 de janeiro de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária 

Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 

3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002339-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA BORGES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 
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RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002339-98.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 11.244,00 

REQUERENTE: MARIA FATIMA BORGES DE SOUSA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Intimação do advogado 

acerca da pericia medica agendada para o dia 28.01.2018 conforme ID 

11380860, devendo informar a parte autora para comparecimento. Lucas 

do Rio Verde - MT, 18 de janeiro de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes 

Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, 

Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT 

Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000290-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000290-84.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 10.560,00 

REQUERENTE: FRANCISCO PEREIRA FILHO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Intimação do advogado acerca da pericia 

medica agendada para o dia 28.01.2018 conforme ID 11381160, devendo 

informar a parte autora para comparecimento. Lucas do Rio Verde - MT, 

18 de janeiro de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária 

Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 

3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001671-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA IRENE OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1001671-30.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 11.244,00 

REQUERENTE: FERNANDA IRENE OLIVEIRA LEITE REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Intimação do advogado acerca da pericia 

medica agendada para o dia 28.01.2018 conforme ID 11381313, devendo 

informar a parte autora para comparecimento. Lucas do Rio Verde - MT, 

18 de janeiro de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária 

Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 

3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001900-24.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

QUITERIA CRISTIANE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1001900-24.2016.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 14.960,00 AUTOR: 

QUITERIA CRISTIANE DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Intimação do advogado acerca da pericia 

medica agendada para o dia 31.01.2018 conforme ID 11381530, devendo 

informar a parte autora para comparecimento. Lucas do Rio Verde - MT, 

18 de janeiro de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária 

Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 

3549-2787.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005123-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NONATO CUTRIM CAMARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1005123-48.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE REQUERIDO: RAIMUNDO NONATO 

CUTRIM CAMARA Vistos etc. I. Recebo a inicial e os documentos que a 

instrui. II. Defiro liminarmente a busca e apreensão, visto a demonstração 

documental da mora, pois o requerido foi notificado a respeito dos débitos 

vencidos e não pagos (artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69). III. Determino a 

realização de restrição judicial do veículo objeto da inicial via sistema 

RENAJUD, nos termos do artigo 3º, 9º, do Decreto-Lei 911/69, a qual 

deverá ser retirada após a efetivação da apreensão. IV. Expeça-se 

mandado de busca, apreensão e depósito, na forma requerida. V. Feita a 

apreensão e o depósito, cite-se a parte requerida para, em quinze (15) 

dias, contestar, ou, pagar em cinco (5) dias a integralidade da dívida 

exigida, requerendo a purgação total da mora (artigo 3º, do Decreto-lei n.º 

911/69), as custas iniciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% do valor atribuído a causa. VI. Cinco dias após executada a liminar 

sem que tenha havido a purgação da mora (certifique-se), 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário (requerente), devendo ser expedido ofício 

ao DETRAN autorizando a transferência do veículo para o requerente ou a 

quem ele indicar, com baixa de quaisquer restrições existentes, inclusive 

de multas de trânsito, IPVA e outras taxas cuja obrigação é da parte 

requerida. VII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005128-70.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROCHA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1005128-70.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: JOSE ROCHA 

DIAS Vistos etc. I. Na esteira do disposto no art. 321 do CPC, e atendendo 

ao que dispõe o DL n° 911/69, intime-se a parte autora para emendar a 

petição inicial, sob pena de indeferimento, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

fim de: a) corrigir o valor atribuído à causa, que deve corresponder ao 

valor integral do débito, inclusive com a demonstração dos cálculos, e 

recolher a diferença das custas processais. II. Após, venham os autos 

conclusos. III. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005169-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1005169-37.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: ANA PAULA DIAS Vistos 

etc. I. A notificação extrajudicial anexada ao pedido inicial não se mostra 

hábil a constituição em mora da parte requerida, eis que, consoante id. 

11198682, a mesma não foi efetivamente entregue ao devedor, nos 

termos do que dispõe o § 2º, art. 2º, do DL nº 911/69. II. Sendo assim, na 

esteira do disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias e 

sob pena de indeferimento, corrigindo a irregularidade acima identificada. 

III. Após, retornem conclusos. IV. Cumpra-se. Às providências. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004875-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

INEY DIAS DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDECY LOPES BARBOSA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004875-82.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: INEY DIAS DA ROCHA INVENTARIADO: WALDECY LOPES 

BARBOSA Vistos etc. 1. Defiro os benefícios da justiça gratuita, na forma 

do artigo 98 e seguintes do CPC. 2. Nomeio inventariante a requerente, sob 

compromisso. Intime-se para assinatura do termo de compromisso no 

prazo de 05 (cinco) dias. 3. No prazo de 20 (vinte) dias contados da data 

em que prestou compromisso, deverá a inventariante apresentar as 

primeiras declarações, acompanhadas dos documentos cadastrais e 

fiscais dos bens inventariados, lavrando-se termo circunstanciado em 

Cartório (CPC, art. 620). 4. Requisite-se, se ainda não fora juntada aos 

autos, certidão negativa do Imposto de Renda. 5. Citem-se, após, o 

cônjuge ou companheiro, se for o caso, os herdeiros e os legatários, na 

forma do artigo 626 do CPC, bem como intimem-se a Fazenda Pública, o 

Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente e o 

testamenteiro, se houver testamento, para manifestarem sobre as 

primeiras declarações no prazo comum de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

627), devendo, ainda, a Fazenda Pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

após encerramento do prazo comum retro, informar ao juízo, de acordo 

com os dados que constem de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens 

de raiz descritos nas primeiras declarações. 6. Havendo concordância 

quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou 

atribuídos, dos bens do espólio (CPC, art. 633), lavre-se o termo de últimas 

declarações (CPC, art. 636), intimando-se a inventariante para prestá-las. 

7. Após as últimas declarações, digam as partes, em quinze (15) dias 

(CPC, art. 637). 8. Se concordes, ao cálculo e digam todas as partes, em 

05 (cinco) dias e, em seguida, a Fazenda Pública (CPC, art. 638). Não 

havendo impugnação aos cálculos, estes serão homologados. 9. Após a 

homologação dos cálculos, ao Partidor para organizar o esboço da partilha 

e também o respectivo auto da partilha, conforme pedidos das partes. 

Feito o esboço e o respectivo auto da partilha, devem as partes manifestar 

em 15 (quinze) dias. Em seguida, pago o imposto de transmissão a título de 

morte e juntada aos autos certidão ou informação negativa de dívida para 

com a Fazenda Pública, conclusos para a homologação da partilha (CPC, 

art. 654). 10. Se houver caso de renúncia de herança, ou doação, ou 

cessão, tome-se por termo, devendo a parte transmitente ou renunciante 

ser intimada pessoalmente para assiná-lo. Somente excepcionalmente, e 

quando houver instrumento público de mandato, pode a subscrição do 

termo ser feita pelo procurador. Confira-se: “Inventário – Doação pela 

viúva, aos filhos, por termo nos autos – Renúncia translativa – 

Possibilidade – Desnecessidade de escritura pública – Recurso provido” 

(Ag. Inst. nº 278.410-1-SP, 4ª C. DPriv., TJ, Rel. Des. José Osório, j. em 

1º.2.1996, v.u., in JUBI-Informativo, nº 12, mar/1996). “Direitos hereditários 

– Renúncia translativa, in favorem – Formalização por termo nos autos de 

inventário – Comparecimento pessoal do herdeiro renunciante – 

Desnecessidade – Suficiência da subscrição por advogado com 

expressos poderes especiais – Ementa oficial: Inventário – Renúncia da 

herança de filhos em prol da viúva meeira – Caráter translativo – 

Admissão de formalização por termo nos autos, independentemente de 

escritura pública, mas com exigência do pessoal comparecimento dos 

herdeiros na lavratura do ato – Desnecessidade – Advogado com poderes 

especiais para renunciar e subscrever o termo judicial – Suficiência e 

validade – Recurso provido para esse fim.” (Ag. Inst. nº 

256.152-1-Guararapes-SP, j. em 2.5.1995, rel. Des. J. Roberto Bedran, in 

RJTJ-Lex, 178/220-221). 11. Se a inventariante, no curso do processo, for 

autorizada a levantar ou sacar alguma importância que tiver no nome do 

falecido, observar-se-á o disposto no art. 553 do CPC, inclusive as 

sanções. 12. Por ser jurisdição voluntária, oficie-se à agência bancária da 

Caixa Econômica Federal, solicitando informações, no prazo de quinze 

(15) dias, sobre o saldo bancário/resíduo de benefício 

previdenciário/FGTS/PIS-PASEP existente na conta em nome de WALDECY 

LOPES BARBOSA, portador do Rg nº 030878 SSP/MT, devidamente 

inscrito no CPF 141.804.481-49. 13. Intimem-se e cumpra-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1004972-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PONTO MAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004972-82.2017.8.11.0045 

AUTOR: LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA RÉU: PONTO MAIS TECNOLOGIA E 

INFORMATICA LTDA - ME Vistos etc. I. Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. 

II. Recebo a petição inicial e defiro o prazo de cinco (05) dias para o 

depósito da quantia especificada (CPC, art. 542, I) caso o mesmo ainda 

não tenha sido realizado. III. Após, cite-se o requerido para levantar o 

depósito ou oferecer resposta no prazo de quinze (15) dias, 

observando-se o disposto no art. 544 do CPC, que enumera as defesas 

cabíveis na contestação. IV. A alegação de que o depósito não é integral 

só será admissível se o réu indicar o montante que entende devido (CPC, 

art. 544, IV). Alegada a insuficiência do depósito e indicado o montante 

que se entende devido, ao autor é lícita a complementação no prazo de 10 

(dez) dias, contado da intimação (CPC, art. 545). Por outro lado, poderá o 

réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a 

consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto 

à parcela controvertida (CPC, art. 545, § 1º). V. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005048-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GANZER E GANZER LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CORDEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1005048-09.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: GANZER E GANZER LTDA - EPP EXECUTADO: EDSON 

CORDEIRO DA SILVA Vistos etc. I. Verifico que a ação de cobrança 

anteriormente proposta fora extinta, sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso IV do art. 485 do CPC, em razão da ausência de 

pagamento das custas processuais devidas, no prazo indicado. Nesse 

sentido, vejamos: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AJUIZAMENTO DE NOVA 

AÇÃO IDÊNTICA - JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA 

ANTERIORMENTE PROPOSTA - ART. 268, DO CPC - EXIGÊNCIA DE 

CORREÇÃO DO VÍCIO APONTADO E PAGAMENTO DAS CUSTAS - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 

MANUTENÇÃO. Segundo o artigo 268, do CPC, é vedado à parte o 

ajuizamento de nova ação idêntica a outra ajuizada (mesmas partes, o 

mesmo pedido e causa de pedir), nos termos do artigo 301, § 2o do Código 

de Processo Civil , sem que restem sanados os vícios que acarretaram a 

extinção daquela anteriormente proposta. Admite-se o ajuizamento de 

nova ação em face de anterior extinção de processo sem resolução de 
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mérito, desde que o autor comprove o pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios, nos termos do art. 268 do CPC. (Apelação Cível 

n° 10471140050017001, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, Relator: Pedro Bernardes, Julgado em 12/05/2015). II.Sendo assim, 

na esteira do disposto no artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, sanar o vício 

acima identificado, que deu origem à extinção do processo anterior, sob 

pena de indeferimento da presente (art. 485, §2º, do CPC). III. Após, 

retornem conclusos. IV. Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005210-04.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLOPLANTA CONSULTORIA AGRICOLA LTDA - ME (EXECUTADO)

WASHINGTON LUIZ MAYER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1005210-04.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: SOLOPLANTA 

CONSULTORIA AGRICOLA LTDA - ME, WASHINGTON LUIZ MAYER Vistos 

etc. I. Cite-se a parte executada para que efetue o pagamento da dívida, 

no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829, caput), ou 

indique bens passíveis de penhora, cientificando-a também de que poderá 

opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), independentemente de penhora, 

depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o 

caso, na forma do art. 231 do CPC. II. Fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) do valor da dívida, os quais serão reduzidos pela 

metade, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, 

art. 827, § 1º). III. Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação da parte executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não 

sendo encontrada a parte executada, o oficial de justiça deverá arrestar 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, promovendo-se, 

na sequência, o procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso 

a parte executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e art. 

1.051, do CPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005126-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON MARTINELLI (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1005126-03.2017.8.11.0045 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: MILTON MARTINELLI Vistos etc. I. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de 

título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, art. 700). 

II. Defiro a expedição do mandado, nos termos pedidos na inicial, 

concedendo à parte requerida o prazo de 15 (quinze) dias para o 

cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando isenta do 

pagamento de custas processuais caso cumpra o mandado no prazo 

(CPC, art. 700, § 1º). III. Conste ainda do mandado que, no mesmo prazo 

acima assinalado, a parte requerida poderá opor embargos (CPC, art. 

702), e que, caso não haja o cumprimento do mandado e nem a 

apresentação de embargos, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade (CPC, art. 

701, § 2º). IV. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005151-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ELOI JAPENISKI (EXECUTADO)

ELIANE IZABEL MENEZES JAPENISKI (EXECUTADO)

JAPENISKI TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1005151-16.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: JAPENISKI 

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME, JOAO ELOI 

JAPENISKI, ELIANE IZABEL MENEZES JAPENISKI Vistos etc. I. Cite-se a 

parte executada para que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três) dias, contado da citação (CPC, art. 829, caput), ou indique bens 

passíveis de penhora, cientificando-a também de que poderá opor 

embargos (CPC, arts. 914 e 915), independentemente de penhora, 

depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o 

caso, na forma do art. 231 do CPC. II. Fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) do valor da dívida, os quais serão reduzidos pela 

metade, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, 

art. 827, § 1º). III. Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação da parte executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não 

sendo encontrada a parte executada, o oficial de justiça deverá arrestar 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, promovendo-se, 

na sequência, o procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso 

a parte executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e art. 

1.051, do CPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000001-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SANCHES (RÉU)

F. SANCHES & CIA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000001-20.2018.8.11.0045 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: F. SANCHES & CIA LTDA - EPP, 

FERNANDO SANCHES Vistos etc. I. A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a 

ação monitória é pertinente (CPC, art. 700). II. Defiro a expedição do 

mandado, nos termos pedidos na inicial, concedendo à parte requerida o 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à 

causa (CPC, art. 701), ficando isenta do pagamento de custas 

processuais caso cumpra o mandado no prazo (CPC, art. 700, § 1º). III. 

Conste ainda do mandado que, no mesmo prazo acima assinalado, a parte 

requerida poderá opor embargos (CPC, art. 702), e que, caso não haja o 

cumprimento do mandado e nem a apresentação de embargos, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade (CPC, art. 701, § 2º). IV. 

Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000005-57.2018.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINDA MARIA DALBOSCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000005-57.2018.8.11.0045 

AUTOR: CARMELINDA MARIA DALBOSCO RÉU: GERÊNCIA EXECUTIVA 

DO INSS EM SINOP/MT Vistos etc., Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. 

Nesse sentido: AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não 

sendo contundente a prova dos autos no sentido de comprovar, de plano, 

a incapacidade laboral da parte autora, deve-se prestigiar a decisão do 

juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, devendo ser determinada 

a realização antecipada da perícia médica judicial com nova análise do 

pedido de tutela antecipada após a perícia. (TRF-4 - AG: 

78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, Relator: CELSO 

KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 21/03/2014). Com efeito, para a realização da perícia 

médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido Vaca 

Cespedes, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC), 

devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início 

dos trabalhos. Caso o perito aceite a designação, arbitro os honorários 

periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela V da 

Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho 

da Justiça Federal. A parte autora fica desde já intimada para, no prazo de 

15 (quinze) dias, caso já não tenha feito, apresente quesitos e indique 

assistente técnico, caso queira. Por outro lado, em relação aos quesitos 

do INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo 

Instituto requerido nas demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a 

Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, 

que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios 

da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Intimem-se 

as partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005049-91.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO ARDENGHI RIZZARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON MAIA ARCE RUSCHEL OAB - RS98041 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR RIZZARDI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1005049-91.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: PAULO RENATO ARDENGHI RIZZARDI INVENTARIADO: 

GILMAR RIZZARDI Vistos etc. 1. Nomeio inventariante o requerente, sob 

compromisso. Intime-se para assinatura do termo de compromisso no 

prazo de 05 (cinco) dias. 2. No prazo de 20 (vinte) dias contados da data 

em que prestou compromisso, deverá o inventariante apresentar as 

primeiras declarações, acompanhadas dos documentos cadastrais e 

fiscais dos bens inventariados, lavrando-se termo circunstanciado em 

Cartório (CPC, art. 620). 3. Requisite-se, se ainda não fora juntada aos 

autos, certidão negativa do Imposto de Renda. 4. Citem-se, após, o 

cônjuge ou companheiro, se for o caso, os herdeiros e os legatários, na 

forma do artigo 626 do CPC, bem como intimem-se a Fazenda Pública, o 

Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente e o 

testamenteiro, se houver testamento, para manifestarem sobre as 

primeiras declarações no prazo comum de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

627), devendo, ainda, a Fazenda Pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

após encerramento do prazo comum retro, informar ao juízo, de acordo 

com os dados que constem de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens 

de raiz descritos nas primeiras declarações. 5. Havendo concordância 

quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou 

atribuídos, dos bens do espólio (CPC, art. 633), lavre-se o termo de últimas 

declarações (CPC, art. 636), intimando-se o inventariante para prestá-las. 

6. Após as últimas declarações, digam as partes, em quinze (15) dias 

(CPC, art. 637). 7. Se concordes, ao cálculo e digam todas as partes, em 

05 (cinco) dias e, em seguida, a Fazenda Pública (CPC, art. 638). Não 

havendo impugnação aos cálculos, estes serão homologados. 8. Após a 

homologação dos cálculos, ao Partidor para organizar o esboço da partilha 

e também o respectivo auto da partilha, conforme pedidos das partes. 

Feito o esboço e o respectivo auto da partilha, devem as partes manifestar 

em 15 (quinze) dias. Em seguida, pago o imposto de transmissão a título de 

morte e juntada aos autos certidão ou informação negativa de dívida para 

com a Fazenda Pública, conclusos para a homologação da partilha (CPC, 

art. 654). 9. Se houver caso de renúncia de herança, ou doação, ou 

cessão, tome-se por termo, devendo a parte transmitente ou renunciante 

ser intimada pessoalmente para assiná-lo. Somente excepcionalmente, e 

quando houver instrumento público de mandato, pode a subscrição do 

termo ser feita pelo procurador. Confira-se: “Inventário – Doação pela 

viúva, aos filhos, por termo nos autos – Renúncia translativa – 

Possibilidade – Desnecessidade de escritura pública – Recurso provido” 

(Ag. Inst. nº 278.410-1-SP, 4ª C. DPriv., TJ, Rel. Des. José Osório, j. em 

1º.2.1996, v.u., in JUBI-Informativo, nº 12, mar/1996). “Direitos hereditários 

– Renúncia translativa, in favorem – Formalização por termo nos autos de 

inventário – Comparecimento pessoal do herdeiro renunciante – 

Desnecessidade – Suficiência da subscrição por advogado com 

expressos poderes especiais – Ementa oficial: Inventário – Renúncia da 

herança de filhos em prol da viúva meeira – Caráter translativo – 

Admissão de formalização por termo nos autos, independentemente de 

escritura pública, mas com exigência do pessoal comparecimento dos 

herdeiros na lavratura do ato – Desnecessidade – Advogado com poderes 

especiais para renunciar e subscrever o termo judicial – Suficiência e 

validade – Recurso provido para esse fim.” (Ag. Inst. nº 

256.152-1-Guararapes-SP, j. em 2.5.1995, rel. Des. J. Roberto Bedran, in 

RJTJ-Lex, 178/220-221). 10. Se o inventariante, no curso do processo, for 

autorizada a levantar ou sacar alguma importância que tiver no nome do 

falecido, observar-se-á o disposto no art. 553 do CPC, inclusive as 

sanções. 11. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000176-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MERI CORREA PEDROSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO)

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000176-14.2018.8.11.0045 

AUTOR: MERI CORREA PEDROSO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc., Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. Nesse 

sentido: AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não 

sendo contundente a prova dos autos no sentido de comprovar, de plano, 
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a incapacidade laboral da parte autora, deve-se prestigiar a decisão do 

juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, devendo ser determinada 

a realização antecipada da perícia médica judicial com nova análise do 

pedido de tutela antecipada após a perícia. (TRF-4 - AG: 

78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, Relator: CELSO 

KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 21/03/2014). Com efeito, para a realização da perícia 

médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido Vaca 

Cespedes, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC), 

devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início 

dos trabalhos. Caso o perito aceite a designação, arbitro os honorários 

periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela V da 

Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho 

da Justiça Federal. Os quesitos da parte autora já se encontram aos 

autos. Por outro lado, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de 

quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto requerido nas 

demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, 

de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 

8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é imprescindível 

que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais 

informem a data estimada em que o periciando estará suscetível de 

reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado para que assim o 

magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração do benefício. 

Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a 

presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme 

inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes 

sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003883-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIO LUIZ CIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003883-24.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: IVANIO LUIZ CIVA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos etc, 1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, completar a petição inicial, indicar a profissão, nos termos do artigo 

319, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Quanto à isenção 

no pagamento da taxa judiciária, prevista no artigo 18 da Lei 7.347/85, diz 

respeito apenas à ação civil pública, na fase cognitiva, não se aplicando 

para as ações individuais, em que se postula a liquidação de danos 

individualmente sofridos, já que se inaugura novo processo, com nova 

distribuição, sendo, pois, devida a taxa judiciária. Nesse sentido: AÇÃO 

COLETIVA – SENTENÇA GENÉRICA – LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL – TAXA JUDICIÁRIA – CUSTAS INICIAIS DEVIDAS – Na 

execução individual, fundada em sentença genérica proferida em ação 

civil pública, são devidas custas iniciais, não se aplicando o art. 18 da Lei 

nº 7.347 /85 ( LACP ). RECURSO DESPROVIDO. (autos n. 

0036183-87.2011.8.26.0000, Relator Sérgio Shimura, 23ª Câmara de 

Direito Privado, DJ 25/05/2011) AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA – IDEC X BANCO DO BRASIL – PREPARO DAS CUSTAS INICIAIS 

– NECESSIDADE – PROVIMENTO CONJUNTO Nº 46/2015 – AÇÃO 

AUTÔNOMA – PREPARO DAS CUSTAS RECURSAIS – ATO 

INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 1- Independente 

de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, os poupadores 

detêm legitimidade de ajuizar cumprimento individual da sentença coletiva 

proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9. 2- A não incidência 

de custas e de Taxa Judiciária não se aplica quando se tratar de 

requerimento individual, ou em litisconsórcio, de cumprimento de sentença 

proferida em ação coletiva. 3- É devido o recolhimento de custas iniciais 

em execução individual de sentença coletiva, por ser ela verdadeira ação 

autônoma, e não mera fase de cumprimento de sentença em ações 

individuais, regulamentada pelos artigos 475-A e seguintes do Código de 

Processo Civil . 4- O pagamento das custas recursais pela parte que 

requer justiça gratuita é ato incompatível com a declaração de pobreza. (AI 

10024142906635001 MG, Relator José Flávio de Almeida, DJ 23/06/2015) 

3. De outro lado, verifica-se que, não obstante a parte autora tenha 

declarado “não ter condições de arcar com as custas processuais", não 

trouxe aos autos provas suficientes quanto à referida assertiva, na 

verdade, dos autos decorre elementos indiciários que contrariam tal 

afirmação. Sendo assim, diante da absoluta anemia de provas quanto à 

alegada hipossuficiência, determino seja a parte autora intimada, através 

de seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

elementos suficientes para a comprovação da sua condição de 

necessitada, inclusive, e se o caso, comprovante de renda, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 5. Depois de cumpridos itens 

retro, concluso para deliberação. 6. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003806-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003806-15.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: NILVA RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc, 1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, completar a petição inicial, indicar a profissão, nos 

termos do artigo 319, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. 2. 

Quanto à isenção no pagamento da taxa judiciária, prevista no artigo 18 da 

Lei 7.347/85, diz respeito apenas à ação civil pública, na fase cognitiva, 

não se aplicando para as ações individuais, em que se postula a 

liquidação de danos individualmente sofridos, já que se inaugura novo 

processo, com nova distribuição, sendo, pois, devida a taxa judiciária. 

Nesse sentido: AÇÃO COLETIVA – SENTENÇA GENÉRICA – LIQUIDAÇÃO 

E EXECUÇÃO INDIVIDUAL – TAXA JUDICIÁRIA – CUSTAS INICIAIS 

DEVIDAS – Na execução individual, fundada em sentença genérica 

proferida em ação civil pública, são devidas custas iniciais, não se 

aplicando o art. 18 da Lei nº 7.347 /85 ( LACP ). RECURSO DESPROVIDO. 

(autos n. 0036183-87.2011.8.26.0000, Relator Sérgio Shimura, 23ª Câmara 

de Direito Privado, DJ 25/05/2011) AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA – IDEC X BANCO DO BRASIL – PREPARO DAS CUSTAS INICIAIS 

– NECESSIDADE – PROVIMENTO CONJUNTO Nº 46/2015 – AÇÃO 

AUTÔNOMA – PREPARO DAS CUSTAS RECURSAIS – ATO 

INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 1- Independente 

de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, os poupadores 

detêm legitimidade de ajuizar cumprimento individual da sentença coletiva 

proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9. 2- A não incidência 

de custas e de Taxa Judiciária não se aplica quando se tratar de 

requerimento individual, ou em litisconsórcio, de cumprimento de sentença 

proferida em ação coletiva. 3- É devido o recolhimento de custas iniciais 

em execução individual de sentença coletiva, por ser ela verdadeira ação 

autônoma, e não mera fase de cumprimento de sentença em ações 
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individuais, regulamentada pelos artigos 475-A e seguintes do Código de 

Processo Civil . 4- O pagamento das custas recursais pela parte que 

requer justiça gratuita é ato incompatível com a declaração de pobreza. (AI 

10024142906635001 MG, Relator José Flávio de Almeida, DJ 23/06/2015) 

3. De outro lado, verifica-se que, não obstante a parte autora tenha 

declarado “não ter condições de arcar com as custas processuais", não 

trouxe aos autos provas suficientes quanto à referida assertiva, na 

verdade, dos autos decorre elementos indiciários que contrariam tal 

afirmação. Sendo assim, diante da absoluta anemia de provas quanto à 

alegada hipossuficiência, determino seja a parte autora intimada, através 

de seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

elementos suficientes para a comprovação da sua condição de 

necessitada, inclusive, e se o caso, comprovante de renda, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 4. Depois de cumpridos itens 

retro, concluso para deliberação. 5. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003634-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DELARMI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003634-73.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: ROBERTO DELARMI REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos etc, 1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, completar a petição inicial, indicar a profissão e trazer aos autos 

comprovante de endereço, nos termos do artigo 319, II, do CPC, sob pena 

de indeferimento da inicial. 2. Quanto à isenção no pagamento da taxa 

judiciária, prevista no artigo 18 da Lei 7.347/85, diz respeito apenas à ação 

civil pública, na fase cognitiva, não se aplicando para as ações individuais, 

em que se postula a liquidação de danos individualmente sofridos, já que 

se inaugura novo processo, com nova distribuição, sendo, pois, devida a 

taxa judiciária. Nesse sentido: AÇÃO COLETIVA – SENTENÇA GENÉRICA – 

LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL – TAXA JUDICIÁRIA – CUSTAS 

INICIAIS DEVIDAS – Na execução individual, fundada em sentença 

genérica proferida em ação civil pública, são devidas custas iniciais, não 

se aplicando o art. 18 da Lei nº 7.347 /85 ( LACP ). RECURSO 

DESPROVIDO. (autos n. 0036183-87.2011.8.26.0000, Relator Sérgio 

Shimura, 23ª Câmara de Direito Privado, DJ 25/05/2011) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IDEC X BANCO DO BRASIL – PREPARO DAS 

CUSTAS INICIAIS – NECESSIDADE – PROVIMENTO CONJUNTO Nº 46/2015 

– AÇÃO AUTÔNOMA – PREPARO DAS CUSTAS RECURSAIS – ATO 

INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 1- Independente 

de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, os poupadores 

detêm legitimidade de ajuizar cumprimento individual da sentença coletiva 

proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9. 2- A não incidência 

de custas e de Taxa Judiciária não se aplica quando se tratar de 

requerimento individual, ou em litisconsórcio, de cumprimento de sentença 

proferida em ação coletiva. 3- É devido o recolhimento de custas iniciais 

em execução individual de sentença coletiva, por ser ela verdadeira ação 

autônoma, e não mera fase de cumprimento de sentença em ações 

individuais, regulamentada pelos artigos 475-A e seguintes do Código de 

Processo Civil . 4- O pagamento das custas recursais pela parte que 

requer justiça gratuita é ato incompatível com a declaração de pobreza. (AI 

10024142906635001 MG, Relator José Flávio de Almeida, DJ 23/06/2015) 

3. De outro lado, verifica-se que, não obstante a parte autora tenha 

declarado “não ter condições de arcar com as custas processuais", não 

trouxe aos autos provas suficientes quanto à referida assertiva, na 

verdade, dos autos decorre elementos indiciários que contrariam tal 

afirmação. Sendo assim, diante da absoluta anemia de provas quanto à 

alegada hipossuficiência, determino seja a parte autora intimada, através 

de seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

elementos suficientes para a comprovação da sua condição de 

necessitada, inclusive, e se o caso, comprovante de renda, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 4. Depois de cumpridos itens 

retro, concluso para deliberação. 5. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004009-74.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODILAINY DE SALES RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004009-74.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: ODILAINY DE SALES RONDON REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc, 1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, completar a petição inicial, indicar a profissão, nos 

termos do artigo 319, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. 2. 

Quanto à isenção no pagamento da taxa judiciária, prevista no artigo 18 da 

Lei 7.347/85, diz respeito apenas à ação civil pública, na fase cognitiva, 

não se aplicando para as ações individuais, em que se postula a 

liquidação de danos individualmente sofridos, já que se inaugura novo 

processo, com nova distribuição, sendo, pois, devida a taxa judiciária. 

Nesse sentido: AÇÃO COLETIVA – SENTENÇA GENÉRICA – LIQUIDAÇÃO 

E EXECUÇÃO INDIVIDUAL – TAXA JUDICIÁRIA – CUSTAS INICIAIS 

DEVIDAS – Na execução individual, fundada em sentença genérica 

proferida em ação civil pública, são devidas custas iniciais, não se 

aplicando o art. 18 da Lei nº 7.347 /85 ( LACP ). RECURSO DESPROVIDO. 

(autos n. 0036183-87.2011.8.26.0000, Relator Sérgio Shimura, 23ª Câmara 

de Direito Privado, DJ 25/05/2011) AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA – IDEC X BANCO DO BRASIL – PREPARO DAS CUSTAS INICIAIS 

– NECESSIDADE – PROVIMENTO CONJUNTO Nº 46/2015 – AÇÃO 

AUTÔNOMA – PREPARO DAS CUSTAS RECURSAIS – ATO 

INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 1- Independente 

de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, os poupadores 

detêm legitimidade de ajuizar cumprimento individual da sentença coletiva 

proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9. 2- A não incidência 

de custas e de Taxa Judiciária não se aplica quando se tratar de 

requerimento individual, ou em litisconsórcio, de cumprimento de sentença 

proferida em ação coletiva. 3- É devido o recolhimento de custas iniciais 

em execução individual de sentença coletiva, por ser ela verdadeira ação 

autônoma, e não mera fase de cumprimento de sentença em ações 

individuais, regulamentada pelos artigos 475-A e seguintes do Código de 

Processo Civil . 4- O pagamento das custas recursais pela parte que 

requer justiça gratuita é ato incompatível com a declaração de pobreza. (AI 

10024142906635001 MG, Relator José Flávio de Almeida, DJ 23/06/2015) 

3. De outro lado, verifica-se que, não obstante a parte autora tenha 

declarado “não ter condições de arcar com as custas processuais", não 

trouxe aos autos provas suficientes quanto à referida assertiva, na 

verdade, dos autos decorre elementos indiciários que contrariam tal 

afirmação. Sendo assim, diante da absoluta anemia de provas quanto à 

alegada hipossuficiência, determino seja a parte autora intimada, através 

de seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

elementos suficientes para a comprovação da sua condição de 

necessitada, inclusive, e se o caso, comprovante de renda, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 4. Depois de cumpridos itens 

retro, concluso para deliberação. 5. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004072-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 
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(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004072-02.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: MARILENE ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc, 1. Quanto à isenção no pagamento da taxa 

judiciária, prevista no artigo 18 da Lei 7.347/85, diz respeito apenas à ação 

civil pública, na fase cognitiva, não se aplicando para as ações individuais, 

em que se postula a liquidação de danos individualmente sofridos, já que 

se inaugura novo processo, com nova distribuição, sendo, pois, devida a 

taxa judiciária. Nesse sentido: AÇÃO COLETIVA – SENTENÇA GENÉRICA – 

LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL – TAXA JUDICIÁRIA – CUSTAS 

INICIAIS DEVIDAS – Na execução individual, fundada em sentença 

genérica proferida em ação civil pública, são devidas custas iniciais, não 

se aplicando o art. 18 da Lei nº 7.347 /85 ( LACP ). RECURSO 

DESPROVIDO. (autos n. 0036183-87.2011.8.26.0000, Relator Sérgio 

Shimura, 23ª Câmara de Direito Privado, DJ 25/05/2011) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IDEC X BANCO DO BRASIL – PREPARO DAS 

CUSTAS INICIAIS – NECESSIDADE – PROVIMENTO CONJUNTO Nº 46/2015 

– AÇÃO AUTÔNOMA – PREPARO DAS CUSTAS RECURSAIS – ATO 

INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 1- Independente 

de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, os poupadores 

detêm legitimidade de ajuizar cumprimento individual da sentença coletiva 

proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9. 2- A não incidência 

de custas e de Taxa Judiciária não se aplica quando se tratar de 

requerimento individual, ou em litisconsórcio, de cumprimento de sentença 

proferida em ação coletiva. 3- É devido o recolhimento de custas iniciais 

em execução individual de sentença coletiva, por ser ela verdadeira ação 

autônoma, e não mera fase de cumprimento de sentença em ações 

individuais, regulamentada pelos artigos 475-A e seguintes do Código de 

Processo Civil . 4- O pagamento das custas recursais pela parte que 

requer justiça gratuita é ato incompatível com a declaração de pobreza. (AI 

10024142906635001 MG, Relator José Flávio de Almeida, DJ 23/06/2015) 

2. De outro lado, a gratuidade da justiça não deve ser admitida na hipótese 

em tela, já que não restou suficientemente demonstrada a impossibilidade 

da autora em suportar as despesas processuais. Com efeito, 

compulsando o material cognitivo produzido no processo, principalmente 

da dicção da petição inicial, deflui-se que subsistem vestígios externos 

que detém a capacidade de demonstrar que a requerente não se 

enquadra no conceito de pobreza e miserabilidade e tampouco que, dado 

o valor das custas judiciais, pode, no estado potencial, ser privada do 

acesso do acesso ao Poder Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da unidade familiar. No caso, a autora aduz que efetuou aquisição de 

contas da requerida para investimento, efetuando pagamento de parcela 

incompatível com a alegação de miserabilidade, o que afasta o quadro de 

hipossuficiência traçado pela legislação de regência. 3. Sendo assim, 

indefiro o pedido de Justiça Gratuita veiculado. 4. Intime-se, portanto, a 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das 

custas e despesas processuais de ingresso, sob pena de seu 

indeferimento, consoante dispõe o artigo 290 c/c 321, §ú do CPC. 5. 

Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004065-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BUTTNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO)

RONALDO CESARIO DA SILVA OAB - MT6781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004065-10.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: FRANCIELE BUTTNER REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc, 1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, completar a petição inicial, indicar a profissão, estado 

civil, bem como trazer aos autos comprovante de endereço e cópia dos 

documentos pessoais, nos termos do artigo 319, II, do CPC, sob pena de 

indeferimento da inicial. 2. De igual modo, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, emendar a petição inicial, indicando o investidor que 

efetuou o pagamento através do “backoffice”, acostando ao feito o 

comprovante de pagamento/quitação do indigitado valor ao mesmo, bem 

como informe precisamente a quantia que desembolsou, que tipo de conta 

adquiriu da requerida, as bonificações eventualmente recebidas, bem 

como adequar o pedido para o rito processual adequado (509, II c/c 511 

do CPC), formulando pedido certo e determinado. 3. Após, concluso para 

deliberação. 4. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004205-44.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004205-44.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: MADALENA MARIA PEREIRA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc, 1. Ausentes os requisitos legais (artigo 381 

CPC), indefiro pedido de produção antecipada de provas. Registro, 

ademais, que o procedimento de liquidação se destina a produção de 

provas do alegado crédito, de modo que a pretensão probatória deve ser 

formulada no bojo de tal procedimento. 2. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, completar a petição inicial, indicar a profissão e 

estado civil, nos termos do artigo 319, II, do CPC, sob pena de 

indeferimento da inicial. 3. De igual modo, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, emendar a petição inicial, indicando o investidor que 

efetuou o pagamento através do “backoffice”, acostando ao feito o 

comprovante de pagamento/quitação do indigitado valor ao mesmo, bem 

como informe precisamente a quantia que desembolsou, que tipo de conta 

adquiriu da requerida, as bonificações eventualmente recebidas, bem 

como adequar o pedido para o rito processual adequado (509, II c/c 511 

do CPC), formulando pedido certo e determinado. 4. De outro lado, 

verifica-se que, não obstante a parte autora tenha declarado “não ter 

condições de arcar com as custas processuais", não trouxe aos autos 

provas suficientes quanto à referida assertiva, na verdade, dos autos 

decorre elementos indiciários que contrariam tal afirmação. Sendo assim, 

diante da absoluta anemia de provas quanto à alegada hipossuficiência, 

determino seja a parte autora intimada, através de seu procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente elementos suficientes para a 

comprovação da sua condição de necessitada, inclusive, e se o caso, 

comprovante de renda, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça 

Gratuita. 5. Depois de cumpridos itens retro, concluso para deliberação. 6. 

Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004124-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR MORAIS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO)

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004124-95.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: JOSE RIBAMAR MORAIS SILVA EXECUTADO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc, 1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, completar a petição inicial, indicando a profissão e 

estado civil, nos termos do artigo 319, II, do CPC, sob pena de 
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indeferimento da inicial. 2. De igual modo, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, emendar a petição inicial, indicando o investidor que 

efetuou o pagamento através do “backoffice”, acostando ao feito o 

comprovante de pagamento/quitação do indigitado valor ao mesmo, bem 

como informe precisamente a quantia que desembolsou, que tipo de conta 

adquiriu da requerida, as bonificações eventualmente recebidas, bem 

como adequar o pedido para o rito processual adequado (509, II c/c 511 

do CPC), formulando pedido certo e determinado. 3. De outro lado, 

verifica-se que, não obstante a parte autora tenha declarado “não ter 

condições de arcar com as custas processuais", não trouxe aos autos 

provas suficientes quanto à referida assertiva, na verdade, dos autos 

decorre elementos indiciários que contrariam tal afirmação. Sendo assim, 

diante da absoluta anemia de provas quanto à alegada hipossuficiência, 

determino seja a parte autora intimada, através de seu procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente elementos suficientes para a 

comprovação da sua condição de necessitada, inclusive, e se o caso, 

comprovante de renda, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça 

Gratuita. 4. Depois de cumpridos itens retro, concluso para deliberação. 5. 

Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004091-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SADI ARLINDO MUNARETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO OAB - MT0014183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004091-08.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: SADI ARLINDO MUNARETTO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc, 1. Ausente os requisitos legais (artigo 381 

CPC), indefiro pedido de produção antecipada de provas. Registro, 

ademais, que o procedimento de liquidação se destina a produção de 

provas do alegado crédito, de modo que a pretensão probatória deve ser 

formulada no bojo de tal procedimento. 2. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, emendar a petição inicial, indicando o investidor que 

efetuou o pagamento através do “backoffice”, acostando ao feito o 

comprovante de pagamento/quitação do indigitado valor ao mesmo, bem 

como informe precisamente a quantia que desembolsou, que tipo de conta 

adquiriu da requerida, as bonificações eventualmente recebidas, bem 

como adequar o pedido para o rito processual adequado (509, II c/c 511 

do CPC), formulando pedido certo e determinado. 3. Cumprido item retro, 

retorne-me concluso. 4. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004842-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANELISE SILVA PACHECO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004842-92.2017.8.11.0045 

AUTOR: ANELISE SILVA PACHECO RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. 1. Trata-se de Ação 

Revisional c/c Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela 

Antecipada em que a parte autora reside na cidade de Nova Mutum/MT. 2. 

A necessidade de que fique evidente a harmonia da lei ordinária em 

relação à Constituição Federal da República fez com que se incluíssem no 

Código de Processo Civil, expressamente, princípios constitucionais, na 

sua versão processual como o disposto no art. 10 do CPC [in verbis]: “ O 

juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em 

fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade 

de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir 

de ofício.” 3. Posto isto, tendo em vista que a parte autora encontra-se 

domiciliada em Nova Mutum/MT, intime-se a mesma para que manifeste-se 

acerca da competência deste juízo para processar e julgar a presente 

liquidação, já que não se admite a escolha aleatória de foro. 4. Após, 

concluso para deliberação. 5. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004251-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DIAS ALBUQUERQUE MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004251-33.2017.8.11.0045 

AUTOR: WILLIAM DIAS ALBUQUERQUE MONTEIRO RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc., Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. DETERMINO a realização antecipada de 

perícia médica. Nesse sentido: AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERÍCIA ANTECIPADA. Não sendo contundente a prova dos autos no 

sentido de comprovar, de plano, a incapacidade laboral da parte autora, 

deve-se prestigiar a decisão do juiz a quo que indeferiu a antecipação de 

tutela, devendo ser determinada a realização antecipada da perícia médica 

judicial com nova análise do pedido de tutela antecipada após a perícia. 

(TRF-4 - AG: 78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, 

Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, 

Data de Publicação: D.E. 21/03/2014). Com efeito, para a realização da 

perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido 

Vaca Cespedes, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC), 

devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início 

dos trabalhos. Caso o perito aceite a designação, arbitro os honorários 

periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela V da 

Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho 

da Justiça Federal. Os quesitos da parte autora já se encontram aos 

autos. Por outro lado, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de 

quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto requerido nas 

demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, 

de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 

8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é imprescindível 

que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais 

informem a data estimada em que o periciando estará suscetível de 

reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado para que assim o 

magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração do benefício. 

Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a 

presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme 

inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes 

sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001877-44.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANI LUIZ PEDRASSANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA (REQUERIDO)

C.M.T. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO OAB - MT0013700A-O (ADVOGADO)

ADELINO INACIO GONCALVES NETO OAB - PR23489 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001877-44.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: JOVANI LUIZ PEDRASSANI REQUERIDO: NOMA DO BRASIL 

SOCIEDADE ANONIMA, C.M.T. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME 

Vistos etc., I. Intime-se a parte autora para que, querendo, apresente 

impugnação a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. II. Certifique-se 

a secretaria quanto ao devido cumprimento da decisão inicial e citação da 

empresa requerida NOMA DO BRASIL bem como se houve ou não 

apresentação de contestação no prazo. III. Após, retorne-me concluso. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001284-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR CORREA DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001284-15.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ADEMIR CORREA DE MELO Vistos etc. I. Recebo a inicial e os 

documentos que a instrui. II. Defiro liminarmente a busca e apreensão, 

visto a demonstração documental da mora, pois o requerido foi notificado 

extrajudicialmente a respeito dos débitos vencidos e não pagos (artigo 2º 

do Decreto-lei nº 911/69). III. Determino a realização de restrição judicial do 

veículo objeto da inicial via sistema RENAJUD, nos termos do artigo 3º, 9º, 

do Decreto-Lei 911/69, a qual deverá ser retirada após a efetivação da 

apreensão. IV. Expeça-se mandado de busca, apreensão e depósito, na 

forma requerida. V. Feita a apreensão e o depósito, cite-se a parte 

requerida para, em quinze (15) dias, contestar, ou, pagar em cinco (5) 

dias a integralidade da dívida exigida, requerendo a purgação total da mora 

(artigo 3º, do Decreto-lei n.º 911/69), as custas iniciais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor atribuído a causa. VI. Cinco 

dias após executada a liminar sem que tenha havido a purgação da mora 

(certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (requerente), devendo 

ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a transferência do veículo 

para o requerente ou a quem ele indicar, com baixa de quaisquer 

restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, IPVA e outras taxas 

cuja obrigação é da parte requerida. VII. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001785-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BEATRIZ PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR OAB - MT20055/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO MIGUEL VALERIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001785-66.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: PATRICIA BEATRIZ PEREIRA EXECUTADO: CRISTIANO 

MIGUEL VALERIO Vistos etc. I. Aplicando-se o princípio da cooperação 

processual previsto no artigo 6º do CPC, o qual dispõe que "todos os 

sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em 

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva", vislumbra-se que a 

melhor solução a ser adotada nesse caso em que, conforme 

comprovantes de pagamento, já houve o parcelamento da dívida, oficie-se 

a secretaria quanto aos depósitos realizados e juntados aos autos para 

possível identificação e vinculação dos pagamentos demonstrados ao 

presente processo, no prazo de 15 (quinze) dias. II. Após cumprido 

deliberação supra, abra-se vista a autora e retorne-me conclusos. III. 

Cumpra-se. Às providencias. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102519 Nr: 22695-39.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, IRMÃOS FISCHER S/A INDUSTRIA E 

COMERCIO, ALLIANS SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO - 

OAB:14183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO NOBUYUKI YOKOTA - 

OAB:33.389/PR, EUCLIDES DA SILVA JUNIOR - OAB:11.097/SC, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico e dou fé que, impulsiono o feito e intimo as duas primeiras 

requeridas, a respeito da proposta dos honorários periciais, devendo 

depositá-los em juízo do prazo de 10(dez) dias, conforme decisão de fls. 

214, item, IV, bem como, da data agendada para a pericia, qual seja: dia 

31/01/2018, às 08:30 horas ou as 13:30 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 121336 Nr: 1267-30.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCÍLIA BATISTA JACONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ISTO POSTO, julgo a presente ação procedente, na forma do art. 487, I do 

CPC, com resolução de mérito, ante a comprovação da irregularidade do 

contrato de empréstimo, para o fim de determinar:a)A NULIDADE DO 

CONTRATO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS;b)A DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DO VALOR PAGO PELA AUTORA (E QUE INCLUI O PRIMEIRO 

EMPRÉSTIMO QUE FOI EXCLUÍDO PELA PRÓPRIA REQUERIDA), 

DEVIDAMENTE ATUALIZADO PELO INPC COM JUROS DE MORA DESDE 

CADA DESCONTO;c)A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE 

R$ 10 MIL REAIS, JÁ ATUALIZADO NA DATA DA PROLAÇÃO DA 

SENTENÇA (APÓS, APLICAR INPC COMO FATOR DE CORREÇÃO E JUROS 

SIMPLES DE 1% AO MÊS).Portanto, condeno a parte Requerida ao 

pagamento de honorários que fixo em 20% (vinte por cento) e ao 

pagamento das custas processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Lucas do Rio Verde-MT, 10 de janeiro de 2018.CÁSSIO LUÍS 

FURIMJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91178 Nr: 5062-49.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO CATTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A, 
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VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ELIANE LUCHINA GONÇALVES, para devolução 

dos autos nº 5062-49.2013.811.0045, Protocolo 91178, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 34646 Nr: 93-93.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FOCCO COMÉRCIO DE LUMINÁRIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO E METALURGICA ROVARIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT - 4.427

 Certifico e dou fé que, impulsiono-o feito e intimo o autor para que 

impulsione o feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 86280 Nr: 74-82.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE LEMES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE F. A. TAVARES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ISTO POSTO, julgo a presente ação improcedente, na forma do art. 487, I 

do CPC, com resolução de mérito, ante a falta de demonstração dos fatos 

narrados na petição inicial.Portanto, condeno a parte Autora ao pagamento 

de honorários que fixo em 10% (dez por cento) e ao pagamento das 

custas processuais, salvo se beneficiário da gratuidade processual.E, 

tendo em vista que a parte autora agiu com má-fé ao alterar a verdade dos 

fatos (art. 80, II do CPC), aplico-lhe multa no valor de 5% do valor da causa 

(art. 81 do CPC), destacando que tal multa não está suspensa pela 

gratuidade processual, na forma do art. 98, § 4º do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Lucas do Rio Verde-MT, 11 de janeiro 

de 2018.CÁSSIO LUÍS FURIMJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91737 Nr: 5623-73.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI WILKE SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE 

REZENDE - OAB:10955/MT, HEMELLY BURATTO - OAB:12243/MT, 

STELLA RENATA GABRIEL - OAB:MT/11.020-E, VALENTINA PONCE 

DEVULSKY MANRIQUE - OAB:3823, VALENTINA PONCE DEVULSKY 

MANRIQUE - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ISTO POSTO, julgo a presente ação procedente, na forma do art. 487, I do 

CPC, com resolução de mérito, ante a demonstração de que o Autor não 

assinou o contrato, para o fim de:a)DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA 

RELAÇÃO JURÍDICA (ABERTURA DE CONTA, FORNECIMENTO DE 

CRÉDITO OU QUALQUER OUTRO PRODUTO DO BANCO COM RELAÇÃO 

AO AUTOR) QUANTO AOS CRÉDITOS QUE ESTÃO EM ANOTAÇÃO 

NEGATIVA OU QUALQUER OUTRO ORIUNDO DA ABERTURA DE CONTA 

FRAUDADA;b)CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 15.000,00 

(QUINZE MIL REAIS), JÁ ATUALIZADOS ATÉ A DATA DA PROLAÇÃO DA 

SENTENÇA (DEPOIS DISSO, DEVERÁ SER ATUALIZADA PELO INPC E 

JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS);c)DETERMINAR QUE O BANCO 

REQUERIDO PROCEDA AO IMEDIATO CANCELAMENTO DAS ANOTAÇÕES 

NEGATIVAS (NÃO DEVE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO), NO 

PRAZO DE 10 DIAS, QUANTO AO DÉBITO DISCUTIDO NESSE PROCESSO, 

BEM COMO DEVE SE ABSTER DE INSCREVER O NOME DO AUTOR COM 

RELAÇÃO A QUALQUER CRÉDITO QUE TENHA ORIGEM NO CONTRATO 

DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE FRAUDADO.Portanto, condeno a 

parte Requerida ao pagamento de honorários que fixo em 15% (quinze por 

cento) e ao pagamento das custas processuais.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Lucas do Rio Verde-MT, 11 de janeiro de 

2018.CÁSSIO LUÍS FURIMJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 115360 Nr: 6859-89.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLINIO RODRIGO MENDES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 ISTO POSTO, julgo a presente ação improcedente, na forma do art. 487, I 

do CPC, com resolução de mérito, ante a demonstração da regularidade do 

apontamento negativo.Portanto, condeno a parte Autora ao pagamento de 

honorários que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) e ao pagamento das 

custas processuais, salvo se beneficiário da gratuidade 

processual.Condeno o Autor ao pagamento de 02 salários mínimos por 

litigância de má-fé, em favor do Requerido. Tal multa não está suspensa 

na forma do art. 98, § 4º do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Lucas do Rio Verde-MT, 11 de janeiro de 2018.CÁSSIO LUÍS 

FURIMJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 116418 Nr: 7502-47.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA KUNZLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS VALDIR DE MEDEIROS - 

OAB:OAB/MT 17.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 PROCESSO DE AUTOS N. CÓD. 116418

TIPO: ORDINÁRIA

Vistos etc.

 A petição de fls. 175/v está sujeita a imposição da aplicação das penas 

por ato atentatório à dignidade da Justiça, vez que não prestou a 

informação solicitada pelo juízo, limitando-se a criticar o requerimento da 

parte contrária. As datas e horários estão destacados nos documentos 

juntados pelo próprio banco. Quanto ao juízo de valor da prova, entende o 

CPC (o antigo e o novo) que é de incumbência do magistrado. 

Recomenda-se que a parte seja cautelosa antes de afirmar que não vai 

atender o pedido judicial por achar que o mesmo é impertinente.

 Intime-se o Banco do Brasil para que informe se possui as gravações do 

circuito interno dos dias e horários onde ocorreram os pagamentos em 

discussão nos autos e para justificar a recusa descrita no primeiro 

parágrafo deste despacho.

 Diga também, no prazo de 15 dias, se possui os dados dos documentos 

que foram debitados da conta da parte autora (quem foram os 

beneficiários dos pagamentos dos títulos e dos impostos) ou indicar quem 

dispõe de tais informações.

 Em seguida vista ao Autor.

 Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 10 de janeiro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116677 Nr: 7642-81.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO CATTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A, 

GABRIELA ESTHER ZANCO - OAB:17442/A, VERA LÚCIA MIQUELIN - 

OAB:5.885/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ELIANE LUCHINA GONÇALVES, para devolução 

dos autos nº 7642-81.2015.811.0045, Protocolo 116677, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005163-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM MORAES BARATA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1005163-30.2017.8.11.0045. Vistos etc. 1. Trata-se de 

“Mandado de Segurança com pedido de liminar” impetrado por WILLIAM 

MORAES BARATA contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE, alegando, em síntese, que em 10/12/2017 teve seu 

estabelecimento fechado por infração aos artigos 28, 29, 98 e 114 da LC 

nº 60/2008, conforme auto de infração nº 65/2017. Afirma que tais 

infrações não condizem com a realidade, pois a empresa impetrante 

possui alvará de funcionamento, o qual se encontra em local visível e foi 

apresentado ao fiscal, e também respeita as normas estabelecidas para o 

funcionamento em horário especial autorizado pela Prefeitura, não 

havendo qualquer perturbação ao sossego público. Sustenta que mesmo 

tendo efetuado o pagamento da multa fixada, a Prefeitura não autorizou a 

abertura de seu estabelecimento. Requer a concessão de liminar para fins 

de determinar ao impetrado que autorize a abertura do estabelecimento 

comercial. A inicial veio instruída com cópia do alvará de funcionamento 

exercício 2017, Auto de Infração nº 65/2017, guia de recolhimento e 

comprovante de pagamento relativa a multa oriunda do referido auto de 

infração. 2. É o relatório do necessário. DECIDO. A concessão de medida 

liminar em mandado de segurança pressupõe a existência de prova 

pré-constituída, uma vez que alberga o direito líquido e certo, é dizer, 

aquele que deflui da documentação acostada aos autos, dispensando 

qualquer dilação probatória. Para a concessão da liminar devem concorrer 

dois requisitos legais, quais sejam: a) que haja relevância dos motivos ou 

fundamento em que se assenta o pedido inicial; e b) que haja possibilidade 

da ocorrência de lesão irreversível ao direito da impetrante, ou dano de 

difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for 

mantido o ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional 

instado só lhe for reconhecido na sentença final de mérito. No caso 

vertente, a liminar postulada é de ser indeferida, em razão de não estar 

suficientemente demonstrada violação ou justo receio de violação a direito 

líquido e certo do impetrante, nesta quadra de cognição sumária. Isso 

porque, a despeito da demonstração da existência de alvará e do 

pagamento de multa fixada por meio do auto de infração nº 65/2017, não é 

possível de se identificar o suposto ato inquinado de ilegal e que teria 

culminado no fechamento ou cassação do alvará do estabelecimento em 

questão. Em outras palavras, verifica-se que o auto de infração 

apresentado com a inicial retrata apenas a notificação do autuado quanto 

às infrações e multas narradas, mas nada relacionado à proibição de 

funcionamento do estabelecimento. Por certo que o caminhar dos autos 

pode apontar para uma quadra diversa. No entanto, no presente momento, 

para um juízo de cognição sumária, não vejo relevância do fundamento em 

que se assento o pleito inaugural para o deferimento liminar da medida. 3. 

Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar veiculado na petição inicial. 3.1. 

Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que preste as informações 

que julgar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias (Lei nº 12.016/09, art. 

7º, I). 3.2. Em seguida, prestadas ou não as informações, colha-se o 

parecer do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias (Lei nº 12.016/09, 

art. 12). 3.3. Após, retornem os autos conclusos para deliberação. 3.4. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de dezembro de 2017. 

CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004641-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JACILENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1004641-03.2017.8.11.0045 

AUTOR: JACILENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária 

com pedido de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez c.c tutela 

antecipada. Decido. Inicialmente, defiro o processamento gratuito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o 

pedido de concessão de tutela de urgência, nesse momento, encontra 

guarida. Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de 

Processo Civil, para o deferimento da denominada tutela de urgência, 

imprescindível se mostra a demonstração de probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. No que 

tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias 

consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão 

das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 

depende dos seguintes períodos de carência: I – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; (…) Percebe-se 

assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) da incapacidade 

para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. Quanto ao 

período de carência, verifico que o autor teve seu pedido administrativo 

negado na data de 02/10/2017, consoante fl. id. 10739580, pelo motivo de 

que “não foi constatada, em exame realizado pela perícia médica do INSS, 

a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual”. Ou 

seja, não foi contestada sua qualidade de segurado, restando, portanto, 

preenchido tal requisito (fumus bonis iuris – probabilidade do direito). Por 

outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, 

encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial invocado a 

revelar que o autor encontra-se acometido de patologias que o impedem, 

nesse momento, de exercer o labor para o qual se encontrava habituado e 

apto. Isso porque, malgrado a decisão do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada a inexistência de 

incapacidade laborativa, há atestados médicos e exames recentes, 

comprovando, em princípio, que ainda persistem os mesmos problemas de 

saúde e incapacidade. Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que o 

cerceamento do recebimento do benefício impedirá que a parte autora 

possa se alimentar e até mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que 

conceda o auxílio doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome do segurado: 

Jacilene Maria de Oliveira; b) O benefício concedido: Auxílio-doença; c) 

CPF: 695.224.724-68; d) A renda mensal atual: Não consta; e) Data do 

início do pagamento: 30 (trinta) dias da data da intimação da decisão, vez 

que deferida neste ato à antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se e 

notifique-se o Instituto requerido quanto ao conteúdo da presente. Antes, 

porém, de determinar a citação do Instituto requerido, seguindo 

posicionamento doutrinário recente, DEFIRO a realização antecipada de 

perícia médica. Com efeito, para a realização da perícia médica, nomeio 

para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 

5084, devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias a contar do 

início dos trabalhos. Caso o Perito aceite a designação, arbitro os 
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honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da Tabela V da Resolução 

n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Os quesitos da parte autora já se encontram aos autos. Por outro 

lado, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto requerido nas demandas 

previdenciárias. Vale ressaltar que a Medida Provisória nº 767, de 2017, 

foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. Assim, com 

base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17, é imprescindível que, nos laudos 

periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a data 

estimada em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a 

data possível de alta do segurado para que assim o magistrado possa 

fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos 

autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a presente ação, se 

quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do 

Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente. Intimem-se as partes sobre o resultado da 

perícia, podendo os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas 

partes oferecerem seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que 

dispõe o parágrafo único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. 

Após, intime-se a requerente para no prazo legal apresentar impugnação, 

caso queira. Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por 

fim, embora a Lei processual de regência preveja realização de audiência 

de conciliação inicial, temos que o instituto requerido já informou, por 

ofício, que não comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004799-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PERUSSON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1004799-58.2017.8.11.0045 

AUTOR: APARECIDO PERUSSON RÉU: INSS Vistos etc., Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. A despeito dos 

laudos/exames médicos que instruem o pedido inicial, tenho como 

necessária a realização de perícia médica, a fim de comprovar a 

incapacidade laboral alegada. Além disso, a análise do CNIS apresentado 

pelo autor sugere dúvidas em relação à sua qualidade de segurado. 

Sendo assim, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada e determino a 

realização antecipada de perícia médica. Nesse sentido: AGRAVO. 

PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não sendo contundente a prova 

dos autos no sentido de comprovar, de plano, a incapacidade laboral da 

parte autora, deve-se prestigiar a decisão do juiz a quo que indeferiu a 

antecipação de tutela, devendo ser determinada a realização antecipada 

da perícia médica judicial com nova análise do pedido de tutela antecipada 

após a períc ia.  (TRF-4 -  AG: 78847720134040000 RS 

0007884-77.2013.404.0000, Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 

12/03/2014, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 21/03/2014). Com 

efeito, para a realização da perícia médica, nomeio para atuar como expert 

deste Juízo o Dr. Guido Vaca Cespedes, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o perito 

aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00 

(duzentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Os quesitos da parte autora já se encontram aos autos. Por outro 

lado, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto requerido nas demandas 

previdenciárias. Vale ressaltar que a Medida Provisória nº 767, de 2017, 

foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. Assim, com 

base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17, é imprescindível que, nos laudos 

periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a data 

estimada em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a 

data possível de alta do segurado para que assim o magistrado possa 

fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos 

autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a presente ação, se 

quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do 

Código de Processo Civil. Intimem-se as partes sobre o resultado da 

perícia, podendo os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas 

partes oferecerem seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que 

dispõe o parágrafo único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. 

Após, intime-se a requerente para no prazo legal apresentar impugnação, 

caso queira. Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por 

fim, embora a Lei processual de regência preveja realização de audiência 

de conciliação inicial, temos que o instituto requerido já informou, por 

ofício, que não comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004896-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO)

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1004896-58.2017.8.11.0045 

AUTOR: JOSELINA RAMALHO DO NASCIMENTO RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc., Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. A despeito dos laudos/exames médicos que 

instruem o pedido inicial, tenho como necessária a realização de perícia 

médica, a fim de comprovar a incapacidade laboral alegada. Além disso, a 

análise do CNIS apresentado pelo autor sugere dúvidas em relação à sua 

qualidade de segurado. Sendo assim, INDEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada e determino a realização antecipada de perícia médica. Nesse 

sentido: AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não 

sendo contundente a prova dos autos no sentido de comprovar, de plano, 

a incapacidade laboral da parte autora, deve-se prestigiar a decisão do 

juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, devendo ser determinada 

a realização antecipada da perícia médica judicial com nova análise do 

pedido de tutela antecipada após a perícia. (TRF-4 - AG: 

78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, Relator: CELSO 

KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 21/03/2014). Com efeito, para a realização da perícia 

médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido Vaca 

Cespedes, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC), 

devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início 

dos trabalhos. Caso o perito aceite a designação, arbitro os honorários 

periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela V da 

Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho 

da Justiça Federal. Os quesitos da parte autora já se encontram aos 

autos. Por outro lado, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de 

quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto requerido nas 

demandas previdenciárias. Vale ressaltar que a Medida Provisória nº 767, 

de 2017, foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 

8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social. Assim, com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17, é imprescindível 

que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais 

informem a data estimada em que o periciando estará suscetível de 

reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado para que assim o 

magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração do benefício. 

Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a 

presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme 

inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes 

sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 
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prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004930-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA VALEJOS PEREIRA PATRICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1004930-33.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: JULIANA VALEJOS PEREIRA PATRICIO REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação 

que visa a obtenção de aposentadoria por idade na condição de segurada 

especial (rural), com pedido de concessão de tutela de urgência. É o 

breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. Conforme se extrai da dicção do 

artigo 300 do novel Código de Processo Civil, para o deferimento da 

denominada tutela de urgência, imprescindível se mostra a demonstração 

de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem o 

caso, tenho que a tutela de urgência vindicada não encontra guarida neste 

momento. Isso porque, dois são os requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, 

com o advento das novas redações dadas pelas Leis pelas n. 9.032, 

9.063, de 1995 e 9.876, de 1999, para a obtenção da aposentadoria do 

trabalhador rural por idade, quais sejam, a idade mínima de 60 (sessenta) 

anos, se homem, ou 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e o exercício 

da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por certo período, 

variando-se o número de contribuições dependendo do ano em que o 

benefício foi requerido, de acordo com a tabela progressiva prevista no 

artigo 142 da Lei 8.213/91. In casu, embora haja nos autos início de prova 

material do exercício do trabalho rural, há que se provar em juízo o efetivo 

trabalho pelo período compreendido na tabela progressiva prevista no art. 

142 da Lei n. 8.213/91. Assim, partindo da premissa de que para almejar o 

benefício há que se comprovar um dos requisitos exigidos por Lei, qual 

seja, exercício de trabalho rural, não se pode concluir que se faz presente 

a probabilidade do direito, como se vê no aresto abaixo colacionado: 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

(ART. 273, I E II DO CPC/73 - ART. 300 DO NCPC). TRABALHADOR 

RURAL. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE 

PROVA MATERIAL. 1. A antecipação dos efeitos da tutela (atual tutela 

provisória de urgência) somente poderá ser concedida quando, mediante 

a existência de prova inequívoca, se convença o juiz da verossimilhança 

da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação ou ficar caracterizado abuso de direito de defesa ou manifesto 

propósito protelatório do réu (art. 273, I e II do CPC/73). (...) 2. Para os 

segurados especiais do RGPS (trabalhadores rurais), referidos no art. 11, 

inciso VII da Lei nº 8.231/91 e no art. 12, inciso VII da Lei 8.212/91, é 

garantida a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença, no valor de 1 

(um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à 

carência do benefício requerido. (ar. 39, I da Lei 8.213/91, na redação 

dada pela Lei nº 12.873, de 2013). 3. À míngua de prova plena, a 

comprovação do tempo de serviço rural está adstrita à existência de início 

razoável de prova material, corroborada por prova testemunhal (cf. 

legislação de regência e do disposto na Súmula 149 do STJ e na Súmula 

27 do TRF da 1ª Região). 4. Impossibilidade, in casu, de concessão da 

antecipação de tutela /tutela provisória de urgência, antes da regular 

instrução processual, notadamente antes da oitiva de testemunhas. 5. 

Agravo de Instrumento provido. (AG 0024968-70.2016.4.01.0000 / MG, 

Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 04/10/2016)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. NECESSIDADE DE PROVA 

TESTEMUNHAL. 1. Não comprovada a verossimilhança do direito alegado, 

mostra-se incabível a concessão da tutela antecipada. 2. A prova 

testemunhal se revela necessária para corroborar os documentos 

apresentados e esclarecer as condições em que exercido o labor rural 

durante o período de carência. (TRF4, AG 0006579-92.2012.404.0000, 

SEXTA TURMA, Relator NÉFI CORDEIRO, D.E. 09/10/2012)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO 

PREENCHIDOS. Demandando a hipótese dilação probatória, não há como 

se conceder a medida antecipatória em sede de cognição sumária. (TRF4, 

AG 5034137-12.2016.404.0000, QUINTA TURMA, Relator PAULO AFONSO 

BRUM VAZ, juntado aos autos em 19/10/2016)” Logo, ausente à evidência 

da probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência postulada. Por 

outro lado, quanto ao rito de tramitação, é cediço que a presente ação 

demanda celeridade processual, eis que se pretende adquirir a 

aposentadoria, para que, em tese, tenha a parte autora condições de 

subsistência. No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a designação de 

audiência conciliatória, para que a ré possa oferecer a contestação e 

requerer as provas necessárias. Entretanto, considerando que o instituto 

requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Outrossim, com fundamento 

no princípio da durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), 

desde já deixo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 

08/03/2018, às 16h30min. Expeça-se carta precatória para a Comarca de 

Cuiabá, com prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento, a fim de citar 

o réu sobre os termos da presente ação, bem como para intimá-lo para 

comparecer à audiência de instrução, apresentando, desde já, rol de 

testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte autora fica advertida, 

desde já, que compete ao seu respectivo advogado informar ou intimar as 

testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. A parte autora fica 

intimada, desde já, por intermédio de seu advogado. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004946-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETAR BONES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1004946-84.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: VALDETAR BONES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com pedido de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez c.c tutela antecipada. 

Decido. Inicialmente, defiro o processamento gratuito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de 

concessão de tutela de urgência, nesse momento, encontra guarida. 

Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de Processo 

Civil, para o deferimento da denominada tutela de urgência, imprescindível 

se mostra a demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. No que tange ao 

auxílio-doença, dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 59. O auxílio-doença 

será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias 

consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão 

das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 
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depende dos seguintes períodos de carência: I – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; (…) Percebe-se 

assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) da incapacidade 

para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. Quanto ao 

período de carência, verifico que o autor teve seu pedido administrativo 

negado na data de 10/10/2017, consoante fl. id. 11009070, pelo motivo de 

que “não foi constatada, em exame realizado pela perícia médica do INSS, 

a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual”. Ou 

seja, não foi contestada sua qualidade de segurado, restando, portanto, 

preenchido tal requisito (fumus bonis iuris – probabilidade do direito). Por 

outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, 

encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial invocado a 

revelar que o autor encontra-se acometido de patologias que o impedem, 

nesse momento, de exercer o labor para o qual se encontrava habituado e 

apto. Isso porque, malgrado a decisão do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada a inexistência de 

incapacidade laborativa, há atestados médicos e exames recentes, 

comprovando, em princípio, que ainda persistem os mesmos problemas de 

saúde e incapacidade. Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que o 

cerceamento do recebimento do benefício impedirá que a parte autora 

possa se alimentar e até mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que 

conceda o auxílio doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome do segurado: 

Valdetar Bones; b) O benefício concedido: Auxílio-doença; c) CPF: 

427.156.950-04; d) A renda mensal atual: Não consta; e) Data do início do 

pagamento: 30 (trinta) dias da data da intimação da decisão, vez que 

deferida neste ato à antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se e 

notifique-se o Instituto requerido quanto ao conteúdo da presente. Antes, 

porém, de determinar a citação do Instituto requerido, seguindo 

posicionamento doutrinário recente, DEFIRO a realização antecipada de 

perícia médica. Com efeito, para a realização da perícia médica, nomeio 

para atuar como expert deste Juízo o Dr. Mário Kaway Filho, devendo 

apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias a contar do início dos 

trabalhos. Caso o Perito aceite a designação, arbitro os honorários 

periciais em R$ 200,00, nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Os quesitos da parte autora já se encontram aos autos. Por outro 

lado, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto requerido nas demandas 

previdenciárias. Vale ressaltar que a Medida Provisória nº 767, de 2017, 

foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. Assim, com 

base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17, é imprescindível que, nos laudos 

periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a data 

estimada em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a 

data possível de alta do segurado para que assim o magistrado possa 

fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos 

autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a presente ação, se 

quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do 

Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente. Intimem-se as partes sobre o resultado da 

perícia, podendo os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas 

partes oferecerem seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que 

dispõe o parágrafo único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. 

Após, intime-se a requerente para no prazo legal apresentar impugnação, 

caso queira. Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por 

fim, embora a Lei processual de regência preveja realização de audiência 

de conciliação inicial, temos que o instituto requerido já informou, por 

ofício, que não comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005035-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IEDA SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO)

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1005035-10.2017.8.11.0045 

AUTOR: MARIA IEDA SOARES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com pedido de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez c.c tutela antecipada. 

Decido. Inicialmente, defiro o processamento gratuito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de 

concessão de tutela de urgência, nesse momento, encontra guarida. 

Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de Processo 

Civil, para o deferimento da denominada tutela de urgência, imprescindível 

se mostra a demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. No que tange ao 

auxílio-doença, dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 59. O auxílio-doença 

será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias 

consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão 

das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 

depende dos seguintes períodos de carência: I – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; (…) Percebe-se 

assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) da incapacidade 

para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. Quanto ao 

período de carência, verifico que o autor teve seu pedido administrativo 

negado na data de 31/08/2017, consoante id. 11060712, pelo motivo de 

que “não foi constatada, em exame realizado pela perícia médica do INSS, 

a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual”. Ou 

seja, não foi contestada sua qualidade de segurado, restando, portanto, 

preenchido tal requisito (fumus bonis iuris – probabilidade do direito). Por 

outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, 

encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial invocado a 

revelar que o autor encontra-se acometido de patologias que o impedem, 

nesse momento, de exercer o labor para o qual se encontrava habituado e 

apto. Isso porque, malgrado a decisão do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada a inexistência de 

incapacidade laborativa, há atestados médicos e exames recentes, 

comprovando, em princípio, que ainda persistem os mesmos problemas de 

saúde e incapacidade. Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que o 

cerceamento do recebimento do benefício impedirá que a parte autora 

possa se alimentar e até mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que 

conceda o auxílio doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome do segurado: 

Maria Ieda Soares da Silva; b) O benefício concedido: Auxílio-doença; c) 

CPF: 696.165.823-72; d) A renda mensal atual: Não consta; e) Data do 

início do pagamento: 30 (trinta) dias da data da intimação da decisão, vez 

que deferida neste ato à antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se e 

notifique-se o Instituto requerido quanto ao conteúdo da presente. Antes, 

porém, de determinar a citação do Instituto requerido, seguindo 

posicionamento doutrinário recente, DEFIRO a realização antecipada de 

perícia médica. Com efeito, para a realização da perícia médica, nomeio 

para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 

5084, devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias a contar do 

início dos trabalhos. Caso o Perito aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da Tabela V da Resolução 

n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Os quesitos da parte autora já se encontram aos autos. Por outro 

lado, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto requerido nas demandas 

previdenciárias. Vale ressaltar que a Medida Provisória nº 767, de 2017, 

foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. Assim, com 

base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17, é imprescindível que, nos laudos 

periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a data 

estimada em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a 

data possível de alta do segurado para que assim o magistrado possa 

fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos 

autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a presente ação, se 
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quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do 

Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente. Intimem-se as partes sobre o resultado da 

perícia, podendo os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas 

partes oferecerem seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que 

dispõe o parágrafo único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. 

Após, intime-se a requerente para no prazo legal apresentar impugnação, 

caso queira. Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por 

fim, embora a Lei processual de regência preveja realização de audiência 

de conciliação inicial, temos que o instituto requerido já informou, por 

ofício, que não comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004627-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA TAISA PUHL GELLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN OAB - MT0014810A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1004627-19.2017.8.11.0045. Vistos etc. 1. Trata-se de 

“Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo e da Certidão 

de Dívida Ativa dela Decorrente Com Pedido de Tutela de Urgência” 

proposta por DAIANA TAISA PUHL GELLER em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO. Relata que em 09/11/2017 foi surpreendida com um 

apontamento para protesto em seu nome no valor de R$ 103.849,08, vindo 

então a descobrir que a dívida se refere a débito inscrito em dívida ativa 

estadual oriundo de multa ambiental consubstanciada no auto de infração 

nº 137897, lavrado em 2013 por suposto desmate a corte raso de 58,29 

ha de vegetação nativa sem autorização, com imposição à época de multa 

no valor de R$ 58.290,00, mais Termo de Embargo nº 124314. Sustenta 

que “jamais” foi notificada sobre tais procedimentos, os quais teriam 

corrido ilegalmente à sua inteira revelia, embora tenha residência fixa e 

conhecida há mais de cinco anos, causando-lhe diversos prejuízos, 

dentre eles a inscrição em dívida ativa e inserção se seu nome no rol de 

maus pagadores em virtude do protesto. Ressalta que quando da 

ocorrência da autuação já residia no mesmo endereço em que reside 

atualmente, cuja numeração é diversa das indicadas nas 

correspondências enviadas pela SEMA, apontando com isso a nulidade 

dos editais de intimação realizados. Requer a concessão de tutela de 

urgência objetivando a suspensão dos efeitos do protesto nº 215817 do 

Cartório do Segundo Ofício de Lucas do Rio Verde/MT, bem como toda e 

qualquer cobrança relacionada à multa advinda do Auto de Infração nº 

137897 e do Termo de Embargo nº 124314. Com a inicial vieram 

documentos. Pela decisão proferida no Id 10733640 fora determinada a 

emenda da inicial para fins de retificação do valor atribuído à causa e 

recolhimento da diferença das custas iniciais, o que restou devidamente 

atendido pela parte autora Id´s 10860564, 10860575 e 10860580. 2. É o 

relato do necessário. DECIDO. Conforme se extrai da dicção do artigo 300 

do Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada tutela de 

urgência, imprescindível a demonstração da probabilidade do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, a análise 

dos fatos narrados e dos documentos acostados à inicial sugerem, neste 

juízo de cognição sumária, que o processo administrativo relativo ao auto 

de infração e termo de embargo descritos na inicial teve seu trâmite 

totalmente à revelia da parte autora, em possível afronta aos primordiais 

princípios do contraditório e ampla defesa. Isso porque, verifica-se que a 

parte autora foi notificada de todos os atos do processo (auto de 

infração/termo de embargos/decisão administrativa) via edital, face ao 

endereço utilizado pelo requerido divergir (quanto ao número) do real 

endereço da autora, este em consonância com os diversos documentos 

anexados à inicial (CRV, notas fiscais e recibo de entrega da declaração 

de IR). Ademais, o CAR (Cadastro Ambiental Rural) e demais documentos 

apresentados pela autora levantam discussão acerca da legalidade do 

embargo/interdição aplicado no termo constante do Id 10731823, 

notadamente em relação sobre se tratar de área de especial preservação 

ou de área destinada ao uso alternativo do solo. Acerca da nulidade de 

processo administrativo fiscal em decorrência de ofensa aos princípios do 

contraditório e ampla defesa, oportuna a transcrição de recente julgado do 

e. TJMT: “AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO 

FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO VÁLIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - 

CORRESPONDÊNCIA ENVIADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE 

NO CADASTRO DE CONTRIBUINTE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO 

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DA CITAÇÃO POR 

EDITAL - DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - CONFIGURADA – 

PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. A notificação é ato formal 

de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de 

cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado. A 

ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em 

razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa. A 

citação por edital é nula, quando não esgota os meios necessários para a 

localização do devedor. (...) (AgR 167290/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017)”. Assim, para fins 

deste juízo sumário de cognição, os argumentos e documentos expostos 

na inicial são suficientes à demonstração da probabilidade do direito, em 

especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Por outro lado, o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo no fato de que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo/empresa, o que se revelaria extremamente 

prejudicial, sobretudo no caso de se constatar, ao final, ser o protesto 

indevido. O mesmo se diga em relação ao embargo/interdição aplicado, 

pois tal medida interfere na atividade laboral da parte autora. 3. Isso posto, 

DEFIRO a tutela de urgência pretendida, para o fim de determinar a 

suspensão dos efeitos do protesto nº 215817 do Cartório do Segundo 

Ofício de Lucas do Rio Verde/MT, bem como toda e qualquer cobrança 

relacionada à multa advinda do Auto de Infração nº 137897 e do Termo de 

Embargo nº 124314. 3.1. Oficie-se ao Cartório do 2° Ofício de Lucas do 

Rio Verde/MT determinando a sustação dos efeitos do protesto em 

questão, no prazo de 05 (cinco) dias. 3.2. Cite-se o requerido quanto aos 

termos da presente ação, consignando que o prazo para resposta será de 

30 (trinta) dias (CPC, art. 335 c/c art. 183). 3.3. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 19 de dezembro de 2017. CÁSSIO 

LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004892-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1004892-21.2017.8.11.0045 

AUTOR: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA RÉU: MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE Vistos etc. De início, anoto que a tutela de urgência 

almejada não deve merecer guarida. Explico melhor. E, isso se justifica 

porque, ao incursionar o exame a respeito das circunstâncias que 

envolvem o caso submetido à apreciação, deduz-se que a requerente não 

logrou êxito em demonstrar, de plano, que o procedimento administrativo 

que culminou com a aplicação da multa padeça de irregularidade/nulidade 

que enseje na imediata suspensão da penalidade pelo Poder Judiciário, 

dependendo, para comprovação do alegado, da devida instrução 

processual. Frisa-se ainda que a decisão administrativa está, em um 

primeiro enfoque, devidamente fundamentada e motivada – circunstâncias 

que descaracterizam a existência de prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações – ‘probabilidade do direito imediata’ ou ‘fumus boni iuris’ . 

D’outra banda, quanto à existência de perigo de dano ao resultado útil do 

processo – ‘periculum in mora’, nos autos não restou comprovado, uma 

vez que a propositura de ação anulatória de débitos fiscais/ato 

administrativo não autoriza, por si só, a suspensão pretendida pela 

requerente. Ademais, em sendo constatado, ao final, o desacerto da 

aplicação da multa (ato administrativo nulo ou ilegal), a procedência do 
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pedido terá efeitos ex tunc, de acordo com a súmula 473 do STF: “A 

administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 

que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou 

revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 

direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial.” A respeito do tema, lanço mão do seguinte precedente 

jurisprudencial: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – 

OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E 

DA AMPLA DEFESA – DESACERTO DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA – 

QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE 

BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – 

INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para obter êxito 

na concessão do pedido de tutela antecipada é necessário o 

preenchimento, concomitantemente, dos requisitos previstos no artigo 273, 

do Código procedimental Civil/73. A ausência de quaisquer deles torna 

imperioso o seu indeferimento. 2. Impõe-se o indeferimento do pedido de 

antecipação de tutela quando não restar comprovado pela postulante a 

verossimilhança das alegações, porquanto, nessa fase preliminar 

impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração 

Pública/PROCON-MT. 3 - O simples temor verificado com a ameaça de um 

processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda 

Pública de completar a formalização do título, com a consequência 

inscrição do débito inadimplido em dívida ativa. (TJMT AI 12357/2015, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 29/08/2016, Publicado no DJE 06/09/2016)” Assim, da forma que se 

apresenta a situação, as hipóteses que autorizam a concessão da tutela 

de urgência não se encontram presentes, ao menos até a presente etapa 

processual. Por outro lado outro, diante da manifestação da parte autora 

no sentido de eventualmente “apresentar seguro garantia para 

salvaguardar o pagamento da multa em discussão”, é de se registrar que 

na hipótese de depósito integral do valor, a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário é consectário legal, nos termos do disposto no art. 151, II, 

do CTN. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado na inicial, facultando à autora, todavia, o depósito integral do 

valor do crédito tributário, para o fim de obter a suspensão da exigibilidade 

do crédito. Havendo o depósito, retornem os autos conclusos. Designo 

audiência de conciliação/mediação para a data de 05/03/2018, às 

15h00min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. Intime-se a parte requerida com relação à 

audiência e cite-a quanto aos termos da petição inicial. O prazo para 

resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se iniciará: a) Na data da 

audiência inicial de conciliação/mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; b) Do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c) No 

caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da 

audiência — que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 

334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de 

apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora (CPC art. 341 c.c 344). As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte ré deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 

10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 

8º do CPC). A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005046-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR CARLOS OLSON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES BITENCOURT CRISTALDO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

EDER LUIZ BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1005046-39.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: ODAIR CARLOS OLSON REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT, EDER LUIZ BORGES DA SILVA, MARIA DE 

LOURDES BITENCOURT CRISTALDO Vistos etc. 1. Trata-se de “Ação 

Declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória de débito c/c 

obrigação de fazer transferência de veículo” ajuizada por ODAIR CARLOS 

OLSON em face do ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT), EDER LUIZ 

BORGES DA SILVA e MARIA DE LOURDES BITENCOURT CRISTALDO. 2. 

DECIDO. Como é sabido, com a elevação desta Comarca para a Terceira 

Entrância (Resolução nº 08/2014/TP), houve a instalação de mais duas 

Varas – Quinta e Sexta – dentre estas à Quinta Vara foi atribuída a 

Jurisdição dos Juizados Especiais Cível e Criminal e do Juizado Especial 

da Fazenda Pública, que passou, desde então, a existir nesta Comarca. 

Consta no art. 2º da Lei nº 12.153/09 que ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública compete “processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos”. Tal competência, segundo prevê 

o §4º da mesma Lei, é absoluta onde estiver instalado o Juizado. A 

Resolução nº 04/2014/TP reforça a competência dos referidos Juizados 

no âmbito do Poder Judiciário deste Estado, exemplificando as ações de 

sua esfera de atuação, como a demanda indenizatória. Ademais, 

consoante art. 24 da Lei 12.153/09, não serão remetidas aos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública as demandas ajuizadas até a data de sua 

instalação, o que não é o caso do presente feito que seu ajuizamento 

deu-se no ano de 2015. Nesse sentido: “APELAÇÃO. DIREITO 

TRIBUTÁRIO. ICMS. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. É competência 

absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as 

causas de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, cujo valor não exceda 60 salários mínimos. Inteligência do art. 

2º da Lei 12.153/2009 e das Resoluções 887/2011-COMAG e 

925/2012-COMAG. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. REMESSA 

DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. (Apelação 

Cível Nº 70066518556, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 24/02/2016).” 

Assim, considerando o valor da presente causa e que a demanda foi 

proposta em desfavor de Autarquia Estadual, tem-se que a competência 

para o seu processamento é do Juizado Especial da Fazenda Pública. 3. 

Diante do exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para apreciar a 

presente demanda, determinando a remessa destes autos à Quinta Vara 

desta Comarca. Intimem-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à 

Vara competente. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005054-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO GOMES DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI LEOPOLDO VAZ SAMPAIO (RÉU)

ADRIANO PEREIRA DA SILVA (RÉU)

MARCIO DA SILVA BEZERRA (RÉU)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):
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CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1005054-16.2017.8.11.0045 

AUTOR: ALEX SANDRO GOMES DA SILVA SANTOS RÉU: ESTADO DO 

MATO GROSSO, REPRESENTADO PELA PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO, ADRIANO PEREIRA DA SILVA, DAVI 

LEOPOLDO VAZ SAMPAIO, MARCIO DA SILVA BEZERRA Vistos etc. 1. 

Trata-se de “Ação Declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória 

de débito” ajuizada por ALEX SANDRO GOMES DA SILVA SANTOS em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, ADRIANO PEREIRA DA SILVA, DAVI 

LEOPOLDO VAZ SAMPAIO e MARCIO DA SILVA BEZERRA. 2. DECIDO. 

Como é sabido, com a elevação desta Comarca para a Terceira Entrância 

(Resolução nº 08/2014/TP), houve a instalação de mais duas Varas – 

Quinta e Sexta – dentre estas à Quinta Vara foi atribuída a Jurisdição dos 

Juizados Especiais Cível e Criminal e do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, que passou, desde então, a existir nesta Comarca. Consta no art. 

2º da Lei nº 12.153/09 que ao Juizado Especial da Fazenda Pública 

compete “processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos”. Tal competência, segundo prevê o §4º 

da mesma Lei, é absoluta onde estiver instalado o Juizado. A Resolução 

nº 04/2014/TP reforça a competência dos referidos Juizados no âmbito do 

Poder Judiciário deste Estado, exemplificando as ações de sua esfera de 

atuação, como a demanda indenizatória. Ademais, consoante art. 24 da 

Lei 12.153/09, não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, o que não é 

o caso do presente feito que seu ajuizamento deu-se no ano de 2015. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ISENÇÃO. 

DOENÇA GRAVE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUIZADOS ESPECIAIS DA 

FAZENDA PÚBLICA. É competência absoluta dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar e julgar as causas de interesse dos Estados, 

do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor não exceda 

60 salários mínimos. Inteligência do art. 2º da Lei 12.153/2009 e das 

Resoluções 887/2011-COMAG e 925/2012-COMAG. SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. (Apelação Cível Nº 70066518556, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Denise Oliveira Cezar, Julgado em 24/02/2016).” Assim, considerando o 

valor da presente causa e que a demanda foi proposta em desfavor de 

Autarquia Estadual, tem-se que a competência para o seu processamento 

é do Juizado Especial da Fazenda Pública. 3. Diante do exposto, DECLARO 

a incompetência deste Juízo para apreciar a presente demanda, 

determinando a remessa destes autos à Quinta Vara desta Comarca. 

Intimem-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Vara 

competente. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005154-68.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO CASONATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1005154-68.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: HILARIO CASONATTO 

Vistos etc. I. Segundo consta no endereçamento da peça ora apresentada 

trata-se distribuição por dependência a processo físico em trâmite perante 

esse juízo (autos nº 1996-76.2004.811.0045 – código 13185). II. Sendo 

assim, determino que o douto advogado constituído nos autos providencie 

que a petição e os documentos apresentados sejam materializados e 

encaminhados para distribuição em dependência. III. Em seguida, 

arquive-se em definitivo o presente feito, com as baixas e anotações de 

estilo. IV. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003555-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LILI HELDT DAROLD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1003555-94.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: LILI HELDT DAROLD REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos etc, 1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, completar a petição inicial, indicando a profissão, portando aos autos 

comprovante de endereço e cópia dos documentos pessoais, nos termos 

do artigo 319, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Quanto a 

isenção no pagamento da taxa judiciária, prevista no artigo 18 da Lei 

7.347/85, diz respeito apenas à ação civil pública, na fase cognitiva, não 

se aplicando para as ações individuais, em que se postula a liquidação de 

danos individualmente sofridos, já que se inaugura novo processo, com 

nova distribuição, sendo, pois, devida a taxa judiciária. Nesse sentido: 

AÇÃO COLETIVA – SENTENÇA GENÉRICA – LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL – TAXA JUDICIÁRIA – CUSTAS INICIAIS DEVIDAS – Na 

execução individual, fundada em sentença genérica proferida em ação 

civil pública, são devidas custas iniciais, não se aplicando o art. 18 da Lei 

nº 7.347 /85 ( LACP ). RECURSO DESPROVIDO. (autos n. 

0036183-87.2011.8.26.0000, Relator Sérgio Shimura, 23ª Câmara de 

Direito Privado, DJ 25/05/2011) AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA – IDEC X BANCO DO BRASIL – PREPARO DAS CUSTAS INICIAIS 

– NECESSIDADE – PROVIMENTO CONJUNTO Nº 46/2015 – AÇÃO 

AUTÔNOMA – PREPARO DAS CUSTAS RECURSAIS – ATO 

INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 1- Independente 

de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, os poupadores 

detêm legitimidade de ajuizar cumprimento individual da sentença coletiva 

proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9. 2- A não incidência 

de custas e de Taxa Judiciária não se aplica quando se tratar de 

requerimento individual, ou em litisconsórcio, de cumprimento de sentença 

proferida em ação coletiva. 3- É devido o recolhimento de custas iniciais 

em execução individual de sentença coletiva, por ser ela verdadeira ação 

autônoma, e não mera fase de cumprimento de sentença em ações 

individuais, regulamentada pelos artigos 475-A e seguintes do Código de 

Processo Civil . 4- O pagamento das custas recursais pela parte que 

requer justiça gratuita é ato incompatível com a declaração de pobreza. (AI 

10024142906635001 MG, Relator José Flávio de Almeida, DJ 23/06/2015) 

3. De outro lado, a gratuidade da justiça não deve ser admitida na hipótese 

em tela, já que não restou suficientemente demonstrada a impossibilidade 

da autora em suportar as despesas processuais. Com efeito, 

compulsando o material cognitivo produzido no processo, principalmente 

da dicção da petição inicial, deflui-se que subsistem vestígios externos 

que detém a capacidade de demonstrar que a requerente não se 

enquadra no conceito de pobreza e miserabilidade e tampouco que, dado 

o valor das custas judiciais, pode, no estado potencial, ser privada do 

acesso do acesso ao Poder Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da unidade familiar. No caso, a autora aduz que efetuou aquisição de 

contas da requerida para investimento, efetuando pagamento de parcela 

incompatível com a alegação de miserabilidade, o que afasta o quadro de 

hipossuficiência traçado pela legislação de regência. 4. Sendo assim, 

indefiro o pedido de Justiça Gratuita veiculado. 5. Intime-se, portanto, a 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das 

custas e despesas processuais de ingresso, sob pena de seu 

indeferimento, consoante dispõe o artigo 290 c/c 321, §ú do CPC. 6. 

Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000026-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FUMEGALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERENDIRAH MAXIMA DE BALBINO E TRINDADE OAB - MT22046/O 

(ADVOGADO)

SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE OAB - MG0074307A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000026-33.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: LAURA FUMEGALI REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. I. Segundo 

consta no endereçamento da peça ora apresentada, o processo é 

direcionado ao Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde. 

II. Diante do exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para apreciar 

a presente demanda, determinando a remessa destes autos à Quinta Vara 

desta Comarca. III. Intimem-se e cumpra-se. IV. Preclusa esta decisão, 

remetam-se os autos à Vara competente. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005030-85.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN CLAUDIO BEZERRA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1005030-85.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: IRAN CLAUDIO BEZERRA FREITAS REQUERIDO: TODIMO 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA Vistos etc. I. Segundo consta no 

endereçamento da peça ora apresentada, trata-se de distribuição 

equivocada a este juízo, visto que a ação é direcionada ao Juizado 

Especial Cível desta Comarca de Lucas do Rio Verde. II. Ademais, verifico 

que ação idêntica já fora protocolada no juízo ao qual se destina (Juizado 

Especial). III. Sendo assim, diante da equivocada duplicidade, determino o 

cancelamento da distribuição da presente ação neste juízo. IV. Em 

seguida, arquive-se em definitivo o presente feito, com as baixas e 

anotações de estilo. V. Intime-se e cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000356-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE TEREZINHA MASSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000356-64.2017.8.11.0045 

AUTOR: CLARICE TEREZINHA MASSI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. I. De acordo com o §8º da Lei 

13.457/2017, fixo o prazo estimado de duração do benefício de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da concessão da 

antecipação da tutela/cumprimento da liminar, a fim de que encerre-se a 

demanda sem prejuízo ao requerente. Tenho que este tempo será hábil 

para a realização dos atos processuais até a sentença. II. Certifique-se a 

secretaria quanto o ocorrido nos autos que a juntada do laudo médico da 

perícia designada ainda não foi devidamente cumprida. Caso necessário, 

intime-se novamente o médico pericial para que providencie cópia da 

mesma no prazo improrrogável de 5 dias. III. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo sucessivo de 10 

(dez) dias. IV. Intime-se as partes da presente decisão. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000178-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL WESLEY SCHMIDT (AUTOR)

BLACKOUT BOUTIQUE LTDA - ME (AUTOR)

JOAO DE ARAUJO ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000178-81.2018.8.11.0045 

AUTOR: JOAO DE ARAUJO ALMEIDA, BLACKOUT BOUTIQUE LTDA - ME, 

MICHAEL WESLEY SCHMIDT RÉU: RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES 

DE ROUPAS S/A Vistos etc. I. A concessão da gratuidade da justiça, como 

fórmula/regra geral, depende da caracterização de fato objetivo, que se 

limita/contenta a reclamar a existência de afirmação, na petição inicial, de 

que não reúne condições de arcar com o pagamento das custas do 

processo e honorários de advogado [cf.: STJ, AgRg no Ag n.º 

1.172.972/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. Jorge Mussi, j. em 20/10/2009; STJ, 

EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no Ag n.º 952.186/RS, 3.ª Turma, Rel.: 

Min. Nancy Andrighi, j. em 20/10/2009]. II. Contudo, o deferimento do 

beneficio da assistência judiciária gratuita para a pessoa jurídica 

pressupõe, como requisito indispensável, a existência de comprovação 

idônea, de que não detém condições de arcar com o pagamento das 

despesas do processo. A mera alegação de situação de impossibilidade 

de suportar os encargos financeiros do processo não desponta como 

elemento suficiente para a concessão do benefício [cf.: STF, EDcl no AI 

n.º 716.294/MG, 2.ª Turma, Rel.: Min. Cezar Peluso, j. em 31/03/2009; STF, 

AgRg no EDcl na Rcl n.º 1.905/SP, Tribunal Pleno, Rel.: Min. Marco Aurélio, 

j. em 15/08/2002]. III. Portanto, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que a requerente não comprovou de maneira categórica que 

não tem condições financeiras para arcar com o pagamento das 

despesas do processo (o balanço patrimonial apresentado, por si só, não 

se presta para tal fim), sem o comprometimento da manutenção de suas 

atividades, INDEFIRO o requerimento de concessão do beneplácito da 

assistência judiciária gratuita. IV. Intime-se a autora para que, dentro do 

prazo improrrogável de 10 (dez) dias, efetive o pagamento das custas 

judiciais, sob pena de extinção do processo sem o julgamento do mérito. 

V. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003884-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LAEDIO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1003884-09.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: ANTONIO LAEDIO DE MOURA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc, 1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, completar a petição inicial, indicar a profissão, trazer aos 

autos comprovante de endereço e cópia dos documentos pessoais, nos 

termos do artigo 319, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. 2. 

Quanto à isenção no pagamento da taxa judiciária, prevista no artigo 18 da 

Lei 7.347/85, diz respeito apenas à ação civil pública, na fase cognitiva, 

não se aplicando para as ações individuais, em que se postula a 

liquidação de danos individualmente sofridos, já que se inaugura novo 

processo, com nova distribuição, sendo, pois, devida a taxa judiciária. 

Nesse sentido: AÇÃO COLETIVA – SENTENÇA GENÉRICA – LIQUIDAÇÃO 

E EXECUÇÃO INDIVIDUAL – TAXA JUDICIÁRIA – CUSTAS INICIAIS 

DEVIDAS – Na execução individual, fundada em sentença genérica 

proferida em ação civil pública, são devidas custas iniciais, não se 

aplicando o art. 18 da Lei nº 7.347 /85 ( LACP ). RECURSO DESPROVIDO. 
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(autos n. 0036183-87.2011.8.26.0000, Relator Sérgio Shimura, 23ª Câmara 

de Direito Privado, DJ 25/05/2011) AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA – IDEC X BANCO DO BRASIL – PREPARO DAS CUSTAS INICIAIS 

– NECESSIDADE – PROVIMENTO CONJUNTO Nº 46/2015 – AÇÃO 

AUTÔNOMA – PREPARO DAS CUSTAS RECURSAIS – ATO 

INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 1- Independente 

de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, os poupadores 

detêm legitimidade de ajuizar cumprimento individual da sentença coletiva 

proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9. 2- A não incidência 

de custas e de Taxa Judiciária não se aplica quando se tratar de 

requerimento individual, ou em litisconsórcio, de cumprimento de sentença 

proferida em ação coletiva. 3- É devido o recolhimento de custas iniciais 

em execução individual de sentença coletiva, por ser ela verdadeira ação 

autônoma, e não mera fase de cumprimento de sentença em ações 

individuais, regulamentada pelos artigos 475-A e seguintes do Código de 

Processo Civil . 4- O pagamento das custas recursais pela parte que 

requer justiça gratuita é ato incompatível com a declaração de pobreza. (AI 

10024142906635001 MG, Relator José Flávio de Almeida, DJ 23/06/2015) 

3. De outro lado, a gratuidade da justiça não deve ser admitida na hipótese 

em tela, já que não restou suficientemente demonstrada a impossibilidade 

do autor em suportar as despesas processuais. Com efeito, compulsando 

o material cognitivo produzido no processo, principalmente da dicção da 

petição inicial, deflui-se que subsistem vestígios externos que detém a 

capacidade de demonstrar que a requerente não se enquadra no conceito 

de pobreza e miserabilidade e tampouco que, dado o valor das custas 

judiciais, pode, no estado potencial, ser privada do acesso do acesso ao 

Poder Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio ou da unidade familiar. 

No caso, o autor aduz que efetuou aquisição de contas da requerida para 

investimento, efetuando pagamento de parcela incompatível com a 

alegação de miserabilidade, o que afasta o quadro de hipossuficiência 

traçado pela legislação de regência. 4. Sendo assim, indefiro o pedido de 

Justiça Gratuita veiculado. 5. Intime-se, portanto, o autor para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas e despesas 

processuais de ingresso, sob pena de seu indeferimento, consoante 

dispõe o artigo 290 c/c 321, §ú do CPC. 6. Intime-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003873-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANY DOS SANTOS MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1003873-77.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: LEIDIANY DOS SANTOS MOURA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc, 1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, completar a petição inicial, indicar a profissão, trazer aos 

autos comprovante de endereço, nos termos do artigo 319, II, do CPC, sob 

pena de indeferimento da inicial. 2. Quanto à isenção no pagamento da 

taxa judiciária, prevista no artigo 18 da Lei 7.347/85, diz respeito apenas à 

ação civil pública, na fase cognitiva, não se aplicando para as ações 

individuais, em que se postula a liquidação de danos individualmente 

sofridos, já que se inaugura novo processo, com nova distribuição, sendo, 

pois, devida a taxa judiciária. Nesse sentido: AÇÃO COLETIVA – 

SENTENÇA GENÉRICA – LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL – TAXA 

JUDICIÁRIA – CUSTAS INICIAIS DEVIDAS – Na execução individual, 

fundada em sentença genérica proferida em ação civil pública, são 

devidas custas iniciais, não se aplicando o art. 18 da Lei nº 7.347 /85 ( 

LACP ). RECURSO DESPROVIDO. (autos n. 0036183-87.2011.8.26.0000, 

Relator Sérgio Shimura, 23ª Câmara de Direito Privado, DJ 25/05/2011) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA 

COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IDEC X BANCO DO BRASIL – 

PREPARO DAS CUSTAS INICIAIS – NECESSIDADE – PROVIMENTO 

CONJUNTO Nº 46/2015 – AÇÃO AUTÔNOMA – PREPARO DAS CUSTAS 

RECURSAIS – ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA. 1- Independente de fazerem parte dos quadros associativos 

do IDEC, os poupadores detêm legitimidade de ajuizar cumprimento 

individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 

1998.01.1.016798-9. 2- A não incidência de custas e de Taxa Judiciária 

não se aplica quando se tratar de requerimento individual, ou em 

litisconsórcio, de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva. 3- 

É devido o recolhimento de custas iniciais em execução individual de 

sentença coletiva, por ser ela verdadeira ação autônoma, e não mera fase 

de cumprimento de sentença em ações individuais, regulamentada pelos 

artigos 475-A e seguintes do Código de Processo Civil . 4- O pagamento 

das custas recursais pela parte que requer justiça gratuita é ato 

incompatível com a declaração de pobreza. (AI 10024142906635001 MG, 

Relator José Flávio de Almeida, DJ 23/06/2015) 3. De outro lado, a 

gratuidade da justiça não deve ser admitida na hipótese em tela, já que não 

restou suficientemente demonstrada a impossibilidade da autora em 

suportar as despesas processuais. Com efeito, compulsando o material 

cognitivo produzido no processo, principalmente da dicção da petição 

inicial, deflui-se que subsistem vestígios externos que detém a capacidade 

de demonstrar que a requerente não se enquadra no conceito de pobreza 

e miserabilidade e tampouco que, dado o valor das custas judiciais, pode, 

no estado potencial, ser privada do acesso do acesso ao Poder Judiciário, 

sem prejuízo do sustento próprio ou da unidade familiar. No caso, a autora 

aduz que efetuou aquisição de contas da requerida para investimento, 

efetuando pagamento de parcela incompatível com a alegação de 

miserabilidade, o que afasta o quadro de hipossuficiência traçado pela 

legislação de regência. 4. Sendo assim, indefiro o pedido de Justiça 

Gratuita veiculado. 5. Intime-se, portanto, a autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas e despesas 

processuais de ingresso, sob pena de seu indeferimento, consoante 

dispõe o artigo 290 c/c 321, §ú do CPC. 6. Intime-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003900-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROBERTO QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1003900-60.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: LUIZ ROBERTO QUADROS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc, 1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, completar a petição inicial, indicar a profissão, nos 

termos do artigo 319, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. 2. 

Quanto à isenção no pagamento da taxa judiciária, prevista no artigo 18 da 

Lei 7.347/85, diz respeito apenas à ação civil pública, na fase cognitiva, 

não se aplicando para as ações individuais, em que se postula a 

liquidação de danos individualmente sofridos, já que se inaugura novo 

processo, com nova distribuição, sendo, pois, devida a taxa judiciária. 

Nesse sentido: AÇÃO COLETIVA – SENTENÇA GENÉRICA – LIQUIDAÇÃO 

E EXECUÇÃO INDIVIDUAL – TAXA JUDICIÁRIA – CUSTAS INICIAIS 

DEVIDAS – Na execução individual, fundada em sentença genérica 

proferida em ação civil pública, são devidas custas iniciais, não se 

aplicando o art. 18 da Lei nº 7.347 /85 ( LACP ). RECURSO DESPROVIDO. 

(autos n. 0036183-87.2011.8.26.0000, Relator Sérgio Shimura, 23ª Câmara 

de Direito Privado, DJ 25/05/2011) AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA – IDEC X BANCO DO BRASIL – PREPARO DAS CUSTAS INICIAIS 

– NECESSIDADE – PROVIMENTO CONJUNTO Nº 46/2015 – AÇÃO 

AUTÔNOMA – PREPARO DAS CUSTAS RECURSAIS – ATO 

INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 1- Independente 

de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, os poupadores 

detêm legitimidade de ajuizar cumprimento individual da sentença coletiva 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1448 de 1523



proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9. 2- A não incidência 

de custas e de Taxa Judiciária não se aplica quando se tratar de 

requerimento individual, ou em litisconsórcio, de cumprimento de sentença 

proferida em ação coletiva. 3- É devido o recolhimento de custas iniciais 

em execução individual de sentença coletiva, por ser ela verdadeira ação 

autônoma, e não mera fase de cumprimento de sentença em ações 

individuais, regulamentada pelos artigos 475-A e seguintes do Código de 

Processo Civil . 4- O pagamento das custas recursais pela parte que 

requer justiça gratuita é ato incompatível com a declaração de pobreza. (AI 

10024142906635001 MG, Relator José Flávio de Almeida, DJ 23/06/2015) 

3. De outro lado, a gratuidade da justiça não deve ser admitida na hipótese 

em tela, já que não restou suficientemente demonstrada a impossibilidade 

do autor em suportar as despesas processuais. Com efeito, compulsando 

o material cognitivo produzido no processo, principalmente da dicção da 

petição inicial, deflui-se que subsistem vestígios externos que detém a 

capacidade de demonstrar que a requerente não se enquadra no conceito 

de pobreza e miserabilidade e tampouco que, dado o valor das custas 

judiciais, pode, no estado potencial, ser privada do acesso do acesso ao 

Poder Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio ou da unidade familiar. 

No caso, o autor aduz que efetuou aquisição de contas da requerida para 

investimento, efetuando pagamento de parcela incompatível com a 

alegação de miserabilidade, o que afasta o quadro de hipossuficiência 

traçado pela legislação de regência. 4. Sendo assim, indefiro o pedido de 

Justiça Gratuita veiculado. 5. Intime-se, portanto, o autor para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas e despesas 

processuais de ingresso, sob pena de seu indeferimento, consoante 

dispõe o artigo 290 c/c 321, §ú do CPC. 6. Intime-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003821-81.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VICENTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1003821-81.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: ANTONIO VICENTIN REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos etc, 1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, completar a petição inicial, indicar a profissão, nos termos do artigo 

319, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Quanto à isenção 

no pagamento da taxa judiciária, prevista no artigo 18 da Lei 7.347/85, diz 

respeito apenas à ação civil pública, na fase cognitiva, não se aplicando 

para as ações individuais, em que se postula a liquidação de danos 

individualmente sofridos, já que se inaugura novo processo, com nova 

distribuição, sendo, pois, devida a taxa judiciária. Nesse sentido: AÇÃO 

COLETIVA – SENTENÇA GENÉRICA – LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL – TAXA JUDICIÁRIA – CUSTAS INICIAIS DEVIDAS – Na 

execução individual, fundada em sentença genérica proferida em ação 

civil pública, são devidas custas iniciais, não se aplicando o art. 18 da Lei 

nº 7.347 /85 ( LACP ). RECURSO DESPROVIDO. (autos n. 

0036183-87.2011.8.26.0000, Relator Sérgio Shimura, 23ª Câmara de 

Direito Privado, DJ 25/05/2011) AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA – IDEC X BANCO DO BRASIL – PREPARO DAS CUSTAS INICIAIS 

– NECESSIDADE – PROVIMENTO CONJUNTO Nº 46/2015 – AÇÃO 

AUTÔNOMA – PREPARO DAS CUSTAS RECURSAIS – ATO 

INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 1- Independente 

de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, os poupadores 

detêm legitimidade de ajuizar cumprimento individual da sentença coletiva 

proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9. 2- A não incidência 

de custas e de Taxa Judiciária não se aplica quando se tratar de 

requerimento individual, ou em litisconsórcio, de cumprimento de sentença 

proferida em ação coletiva. 3- É devido o recolhimento de custas iniciais 

em execução individual de sentença coletiva, por ser ela verdadeira ação 

autônoma, e não mera fase de cumprimento de sentença em ações 

individuais, regulamentada pelos artigos 475-A e seguintes do Código de 

Processo Civil . 4- O pagamento das custas recursais pela parte que 

requer justiça gratuita é ato incompatível com a declaração de pobreza. (AI 

10024142906635001 MG, Relator José Flávio de Almeida, DJ 23/06/2015) 

3. De outro lado, a gratuidade da justiça não deve ser admitida na hipótese 

em tela, já que não restou suficientemente demonstrada a impossibilidade 

do autor em suportar as despesas processuais. Com efeito, compulsando 

o material cognitivo produzido no processo, principalmente da dicção da 

petição inicial, deflui-se que subsistem vestígios externos que detém a 

capacidade de demonstrar que a requerente não se enquadra no conceito 

de pobreza e miserabilidade e tampouco que, dado o valor das custas 

judiciais, pode, no estado potencial, ser privada do acesso do acesso ao 

Poder Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio ou da unidade familiar. 

No caso, o autor aduz que efetuou aquisição de contas da requerida para 

investimento, efetuando pagamento de parcela incompatível com a 

alegação de miserabilidade, o que afasta o quadro de hipossuficiência 

traçado pela legislação de regência. 4. Sendo assim, indefiro o pedido de 

Justiça Gratuita veiculado. 5. Intime-se, portanto, o autor para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas e despesas 

processuais de ingresso, sob pena de seu indeferimento, consoante 

dispõe o artigo 290 c/c 321, §ú do CPC. 6. Intime-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004011-44.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1004011-44.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: SILVANA DA SILVA QUADROS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc, 1. Quanto à isenção no pagamento da taxa 

judiciária, prevista no artigo 18 da Lei 7.347/85, diz respeito apenas à ação 

civil pública, na fase cognitiva, não se aplicando para as ações individuais, 

em que se postula a liquidação de danos individualmente sofridos, já que 

se inaugura novo processo, com nova distribuição, sendo, pois, devida a 

taxa judiciária. Nesse sentido: AÇÃO COLETIVA – SENTENÇA GENÉRICA – 

LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL – TAXA JUDICIÁRIA – CUSTAS 

INICIAIS DEVIDAS – Na execução individual, fundada em sentença 

genérica proferida em ação civil pública, são devidas custas iniciais, não 

se aplicando o art. 18 da Lei nº 7.347 /85 ( LACP ). RECURSO 

DESPROVIDO. (autos n. 0036183-87.2011.8.26.0000, Relator Sérgio 

Shimura, 23ª Câmara de Direito Privado, DJ 25/05/2011) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IDEC X BANCO DO BRASIL – PREPARO DAS 

CUSTAS INICIAIS – NECESSIDADE – PROVIMENTO CONJUNTO Nº 46/2015 

– AÇÃO AUTÔNOMA – PREPARO DAS CUSTAS RECURSAIS – ATO 

INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 1- Independente 

de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, os poupadores 

detêm legitimidade de ajuizar cumprimento individual da sentença coletiva 

proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9. 2- A não incidência 

de custas e de Taxa Judiciária não se aplica quando se tratar de 

requerimento individual, ou em litisconsórcio, de cumprimento de sentença 

proferida em ação coletiva. 3- É devido o recolhimento de custas iniciais 

em execução individual de sentença coletiva, por ser ela verdadeira ação 

autônoma, e não mera fase de cumprimento de sentença em ações 

individuais, regulamentada pelos artigos 475-A e seguintes do Código de 

Processo Civil . 4- O pagamento das custas recursais pela parte que 

requer justiça gratuita é ato incompatível com a declaração de pobreza. (AI 

10024142906635001 MG, Relator José Flávio de Almeida, DJ 23/06/2015) 

2. De outro lado, a gratuidade da justiça não deve ser admitida na hipótese 

em tela, já que não restou suficientemente demonstrada a impossibilidade 

da autora em suportar as despesas processuais. Com efeito, 
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compulsando o material cognitivo produzido no processo, principalmente 

da dicção da petição inicial, deflui-se que subsistem vestígios externos 

que detém a capacidade de demonstrar que a requerente não se 

enquadra no conceito de pobreza e miserabilidade e tampouco que, dado 

o valor das custas judiciais, pode, no estado potencial, ser privada do 

acesso do acesso ao Poder Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da unidade familiar. No caso, a autora aduz que efetuou aquisição de 

contas da requerida para investimento, efetuando pagamento de parcela 

incompatível com a alegação de miserabilidade, o que afasta o quadro de 

hipossuficiência traçado pela legislação de regência. 3. Sendo assim, 

indefiro o pedido de Justiça Gratuita veiculado. 4. Intime-se, portanto, a 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das 

custas e despesas processuais de ingresso, sob pena de seu 

indeferimento, consoante dispõe o artigo 290 c/c 321, §ú do CPC. 5. 

Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003638-13.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO VIEIRA DELARMI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1003638-13.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: REINALDO VIEIRA DELARMI REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc, 1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, completar a petição inicial, indicar a profissão, trazer aos 

autos comprovante de endereço, nos termos do artigo 319, II, do CPC, sob 

pena de indeferimento da inicial. 2. Quanto à isenção no pagamento da 

taxa judiciária, prevista no artigo 18 da Lei 7.347/85, diz respeito apenas à 

ação civil pública, na fase cognitiva, não se aplicando para as ações 

individuais, em que se postula a liquidação de danos individualmente 

sofridos, já que se inaugura novo processo, com nova distribuição, sendo, 

pois, devida a taxa judiciária. Nesse sentido: AÇÃO COLETIVA – 

SENTENÇA GENÉRICA – LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL – TAXA 

JUDICIÁRIA – CUSTAS INICIAIS DEVIDAS – Na execução individual, 

fundada em sentença genérica proferida em ação civil pública, são 

devidas custas iniciais, não se aplicando o art. 18 da Lei nº 7.347 /85 ( 

LACP ). RECURSO DESPROVIDO. (autos n. 0036183-87.2011.8.26.0000, 

Relator Sérgio Shimura, 23ª Câmara de Direito Privado, DJ 25/05/2011) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA 

COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IDEC X BANCO DO BRASIL – 

PREPARO DAS CUSTAS INICIAIS – NECESSIDADE – PROVIMENTO 

CONJUNTO Nº 46/2015 – AÇÃO AUTÔNOMA – PREPARO DAS CUSTAS 

RECURSAIS – ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA. 1- Independente de fazerem parte dos quadros associativos 

do IDEC, os poupadores detêm legitimidade de ajuizar cumprimento 

individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 

1998.01.1.016798-9. 2- A não incidência de custas e de Taxa Judiciária 

não se aplica quando se tratar de requerimento individual, ou em 

litisconsórcio, de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva. 3- 

É devido o recolhimento de custas iniciais em execução individual de 

sentença coletiva, por ser ela verdadeira ação autônoma, e não mera fase 

de cumprimento de sentença em ações individuais, regulamentada pelos 

artigos 475-A e seguintes do Código de Processo Civil . 4- O pagamento 

das custas recursais pela parte que requer justiça gratuita é ato 

incompatível com a declaração de pobreza. (AI 10024142906635001 MG, 

Relator José Flávio de Almeida, DJ 23/06/2015) 3. De outro lado, a 

gratuidade da justiça não deve ser admitida na hipótese em tela, já que não 

restou suficientemente demonstrada a impossibilidade da autora em 

suportar as despesas processuais. Com efeito, compulsando o material 

cognitivo produzido no processo, principalmente da dicção da petição 

inicial, deflui-se que subsistem vestígios externos que detém a capacidade 

de demonstrar que a requerente não se enquadra no conceito de pobreza 

e miserabilidade e tampouco que, dado o valor das custas judiciais, pode, 

no estado potencial, ser privada do acesso do acesso ao Poder Judiciário, 

sem prejuízo do sustento próprio ou da unidade familiar. No caso, a autora 

aduz que efetuou aquisição de contas da requerida para investimento, 

efetuando pagamento de parcela incompatível com a alegação de 

miserabilidade, o que afasta o quadro de hipossuficiência traçado pela 

legislação de regência. 4. Sendo assim, indefiro o pedido de Justiça 

Gratuita veiculado. 5. Intime-se, portanto, a autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas e despesas 

processuais de ingresso, sob pena de seu indeferimento, consoante 

dispõe o artigo 290 c/c 321, §ú do CPC. 6. Intime-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003637-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1003637-28.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: MARCILENE DE ALMEIDA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc, 1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, completar a petição inicial, trazer aos autos comprovante 

de endereço, nos termos do artigo 319, II, do CPC, sob pena de 

indeferimento da inicial. 2. Quanto à isenção no pagamento da taxa 

judiciária, prevista no artigo 18 da Lei 7.347/85, diz respeito apenas à ação 

civil pública, na fase cognitiva, não se aplicando para as ações individuais, 

em que se postula a liquidação de danos individualmente sofridos, já que 

se inaugura novo processo, com nova distribuição, sendo, pois, devida a 

taxa judiciária. Nesse sentido: AÇÃO COLETIVA – SENTENÇA GENÉRICA – 

LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL – TAXA JUDICIÁRIA – CUSTAS 

INICIAIS DEVIDAS – Na execução individual, fundada em sentença 

genérica proferida em ação civil pública, são devidas custas iniciais, não 

se aplicando o art. 18 da Lei nº 7.347 /85 ( LACP ). RECURSO 

DESPROVIDO. (autos n. 0036183-87.2011.8.26.0000, Relator Sérgio 

Shimura, 23ª Câmara de Direito Privado, DJ 25/05/2011) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IDEC X BANCO DO BRASIL – PREPARO DAS 

CUSTAS INICIAIS – NECESSIDADE – PROVIMENTO CONJUNTO Nº 46/2015 

– AÇÃO AUTÔNOMA – PREPARO DAS CUSTAS RECURSAIS – ATO 

INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 1- Independente 

de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, os poupadores 

detêm legitimidade de ajuizar cumprimento individual da sentença coletiva 

proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9. 2- A não incidência 

de custas e de Taxa Judiciária não se aplica quando se tratar de 

requerimento individual, ou em litisconsórcio, de cumprimento de sentença 

proferida em ação coletiva. 3- É devido o recolhimento de custas iniciais 

em execução individual de sentença coletiva, por ser ela verdadeira ação 

autônoma, e não mera fase de cumprimento de sentença em ações 

individuais, regulamentada pelos artigos 475-A e seguintes do Código de 

Processo Civil . 4- O pagamento das custas recursais pela parte que 

requer justiça gratuita é ato incompatível com a declaração de pobreza. (AI 

10024142906635001 MG, Relator José Flávio de Almeida, DJ 23/06/2015) 

3. De outro lado, a gratuidade da justiça não deve ser admitida na hipótese 

em tela, já que não restou suficientemente demonstrada a impossibilidade 

da autora em suportar as despesas processuais. Com efeito, 

compulsando o material cognitivo produzido no processo, principalmente 

da dicção da petição inicial, deflui-se que subsistem vestígios externos 

que detém a capacidade de demonstrar que a requerente não se 

enquadra no conceito de pobreza e miserabilidade e tampouco que, dado 

o valor das custas judiciais, pode, no estado potencial, ser privada do 

acesso do acesso ao Poder Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da unidade familiar. No caso, a autora aduz que efetuou aquisição de 

contas da requerida para investimento, efetuando pagamento de parcela 

incompatível com a alegação de miserabilidade, o que afasta o quadro de 
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hipossuficiência traçado pela legislação de regência. 4. Sendo assim, 

indefiro o pedido de Justiça Gratuita veiculado. 5. Intime-se, portanto, a 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das 

custas e despesas processuais de ingresso, sob pena de seu 

indeferimento, consoante dispõe o artigo 290 c/c 321, §ú do CPC. 6. 

Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004792-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BERTOLDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO SILVEIRA OAB - MT21957-O (ADVOGADO)

GIORDANO DIEGO PROCESKI OAB - MT0015106A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1004792-66.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: JOAO BATISTA BERTOLDO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc, 1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 dias, emendar a petição inicial, indicando o investidor que efetuou o 

pagamento através do “backoffice”, acostando ao feito o comprovante de 

pagamento/quitação do indigitado valor ao mesmo, bem como informe 

precisamente a quantia que desembolsou, que tipo de conta adquiriu da 

requerida, as bonificações eventualmente recebidas, bem como adequar o 

pedido para o rito processual adequado (509, II c/c 511 do CPC), 

formulando pedido certo e determinado. 2. Quanto à isenção no 

pagamento da taxa judiciária, prevista no artigo 18 da Lei 7.347/85, diz 

respeito apenas à ação civil pública, na fase cognitiva, não se aplicando 

para as ações individuais, em que se postula a liquidação de danos 

individualmente sofridos, já que se inaugura novo processo, com nova 

distribuição, sendo, pois, devida a taxa judiciária. Nesse sentido: AÇÃO 

COLETIVA – SENTENÇA GENÉRICA – LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL – TAXA JUDICIÁRIA – CUSTAS INICIAIS DEVIDAS – Na 

execução individual, fundada em sentença genérica proferida em ação 

civil pública, são devidas custas iniciais, não se aplicando o art. 18 da Lei 

nº 7.347 /85 ( LACP ). RECURSO DESPROVIDO. (autos n. 

0036183-87.2011.8.26.0000, Relator Sérgio Shimura, 23ª Câmara de 

Direito Privado, DJ 25/05/2011) AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA – IDEC X BANCO DO BRASIL – PREPARO DAS CUSTAS INICIAIS 

– NECESSIDADE – PROVIMENTO CONJUNTO Nº 46/2015 – AÇÃO 

AUTÔNOMA – PREPARO DAS CUSTAS RECURSAIS – ATO 

INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 1- Independente 

de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, os poupadores 

detêm legitimidade de ajuizar cumprimento individual da sentença coletiva 

proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9. 2- A não incidência 

de custas e de Taxa Judiciária não se aplica quando se tratar de 

requerimento individual, ou em litisconsórcio, de cumprimento de sentença 

proferida em ação coletiva. 3- É devido o recolhimento de custas iniciais 

em execução individual de sentença coletiva, por ser ela verdadeira ação 

autônoma, e não mera fase de cumprimento de sentença em ações 

individuais, regulamentada pelos artigos 475-A e seguintes do Código de 

Processo Civil . 4- O pagamento das custas recursais pela parte que 

requer justiça gratuita é ato incompatível com a declaração de pobreza. (AI 

10024142906635001 MG, Relator José Flávio de Almeida, DJ 23/06/2015) 

3. De outro lado, a gratuidade da justiça não deve ser admitida na hipótese 

em tela, já que não restou suficientemente demonstrada a impossibilidade 

do autor em suportar as despesas processuais. Com efeito, compulsando 

o material cognitivo produzido no processo, principalmente da dicção da 

petição inicial, deflui-se que subsistem vestígios externos que detém a 

capacidade de demonstrar que a requerente não se enquadra no conceito 

de pobreza e miserabilidade e tampouco que, dado o valor das custas 

judiciais, pode, no estado potencial, ser privada do acesso do acesso ao 

Poder Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio ou da unidade familiar. 

No caso, o autor aduz que efetuou aquisição de contas da requerida para 

investimento, efetuando pagamento de parcela incompatível com a 

alegação de miserabilidade, o que afasta o quadro de hipossuficiência 

traçado pela legislação de regência. 4. Sendo assim, indefiro o pedido de 

Justiça Gratuita veiculado. 5. Intime-se, portanto, o autor para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas e despesas 

processuais de ingresso, sob pena de seu indeferimento, consoante 

dispõe o artigo 290 c/c 321, §ú do CPC. 6. Intime-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003928-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DALVA OLSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELCIO MARTINELLO OAB - MT16949/O (ADVOGADO)

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1003928-28.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: APARECIDA DALVA OLSON REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL 

WANZELER Vistos etc, 1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, completar a petição inicial, indicar a profissão, nos termos 

do artigo 319, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. 2. No mesmo 

prazo, intime-se a parte autora para, emendar a petição inicial, indicando o 

investidor que efetuou o pagamento através do “backoffice”, acostando 

ao feito o comprovante de pagamento/quitação do indigitado valor ao 

mesmo, bem como informe precisamente a quantia que desembolsou, que 

tipo de conta adquiriu da requerida, as bonificações eventualmente 

recebidas, bem como adequar o pedido para o rito processual adequado 

(509, II c/c 511 do CPC), formulando pedido certo e determinado. 3. Quanto 

à isenção no pagamento da taxa judiciária, prevista no artigo 18 da Lei 

7.347/85, diz respeito apenas à ação civil pública, na fase cognitiva, não 

se aplicando para as ações individuais, em que se postula a liquidação de 

danos individualmente sofridos, já que se inaugura novo processo, com 

nova distribuição, sendo, pois, devida a taxa judiciária. Nesse sentido: 

AÇÃO COLETIVA – SENTENÇA GENÉRICA – LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL – TAXA JUDICIÁRIA – CUSTAS INICIAIS DEVIDAS – Na 

execução individual, fundada em sentença genérica proferida em ação 

civil pública, são devidas custas iniciais, não se aplicando o art. 18 da Lei 

nº 7.347 /85 ( LACP ). RECURSO DESPROVIDO. (autos n. 

0036183-87.2011.8.26.0000, Relator Sérgio Shimura, 23ª Câmara de 

Direito Privado, DJ 25/05/2011) AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA – IDEC X BANCO DO BRASIL – PREPARO DAS CUSTAS INICIAIS 

– NECESSIDADE – PROVIMENTO CONJUNTO Nº 46/2015 – AÇÃO 

AUTÔNOMA – PREPARO DAS CUSTAS RECURSAIS – ATO 

INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 1- Independente 

de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, os poupadores 

detêm legitimidade de ajuizar cumprimento individual da sentença coletiva 

proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9. 2- A não incidência 

de custas e de Taxa Judiciária não se aplica quando se tratar de 

requerimento individual, ou em litisconsórcio, de cumprimento de sentença 

proferida em ação coletiva. 3- É devido o recolhimento de custas iniciais 

em execução individual de sentença coletiva, por ser ela verdadeira ação 

autônoma, e não mera fase de cumprimento de sentença em ações 

individuais, regulamentada pelos artigos 475-A e seguintes do Código de 

Processo Civil . 4- O pagamento das custas recursais pela parte que 

requer justiça gratuita é ato incompatível com a declaração de pobreza. (AI 

10024142906635001 MG, Relator José Flávio de Almeida, DJ 23/06/2015) 

4. De outro lado, a gratuidade da justiça não deve ser admitida na hipótese 

em tela, já que não restou suficientemente demonstrada a impossibilidade 

do autor em suportar as despesas processuais. Com efeito, compulsando 

o material cognitivo produzido no processo, principalmente da dicção da 

petição inicial, deflui-se que subsistem vestígios externos que detém a 

capacidade de demonstrar que a requerente não se enquadra no conceito 

de pobreza e miserabilidade e tampouco que, dado o valor das custas 

judiciais, pode, no estado potencial, ser privada do acesso do acesso ao 

Poder Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio ou da unidade familiar. 

No caso, o autor aduz que efetuou aquisição de contas da requerida para 

investimento, efetuando pagamento de parcela incompatível com a 
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alegação de miserabilidade, o que afasta o quadro de hipossuficiência 

traçado pela legislação de regência. 5. Sendo assim, indefiro o pedido de 

Justiça Gratuita veiculado. 6. Intime-se, portanto, o autor para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas e despesas 

processuais de ingresso, sob pena de seu indeferimento, consoante 

dispõe o artigo 290 c/c 321, §ú do CPC. 7. Intime-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003930-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILEIA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO)

JOELCIO MARTINELLO OAB - MT16949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1003930-95.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: ROZILEIA VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL 

WANZELER Vistos etc, 1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, completar a petição inicial, indicar a profissão, nos termos 

do artigo 319, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. 2. No mesmo 

prazo, intime-se a parte autora para, emendar a petição inicial, indicando o 

investidor que efetuou o pagamento através do “backoffice”, acostando 

ao feito o comprovante de pagamento/quitação do indigitado valor ao 

mesmo, bem como informe precisamente a quantia que desembolsou, que 

tipo de conta adquiriu da requerida, as bonificações eventualmente 

recebidas, bem como adequar o pedido para o rito processual adequado 

(509, II c/c 511 do CPC), formulando pedido certo e determinado. 3. Quanto 

à isenção no pagamento da taxa judiciária, prevista no artigo 18 da Lei 

7.347/85, diz respeito apenas à ação civil pública, na fase cognitiva, não 

se aplicando para as ações individuais, em que se postula a liquidação de 

danos individualmente sofridos, já que se inaugura novo processo, com 

nova distribuição, sendo, pois, devida a taxa judiciária. Nesse sentido: 

AÇÃO COLETIVA – SENTENÇA GENÉRICA – LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL – TAXA JUDICIÁRIA – CUSTAS INICIAIS DEVIDAS – Na 

execução individual, fundada em sentença genérica proferida em ação 

civil pública, são devidas custas iniciais, não se aplicando o art. 18 da Lei 

nº 7.347 /85 ( LACP ). RECURSO DESPROVIDO. (autos n. 

0036183-87.2011.8.26.0000, Relator Sérgio Shimura, 23ª Câmara de 

Direito Privado, DJ 25/05/2011) AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA – IDEC X BANCO DO BRASIL – PREPARO DAS CUSTAS INICIAIS 

– NECESSIDADE – PROVIMENTO CONJUNTO Nº 46/2015 – AÇÃO 

AUTÔNOMA – PREPARO DAS CUSTAS RECURSAIS – ATO 

INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 1- Independente 

de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, os poupadores 

detêm legitimidade de ajuizar cumprimento individual da sentença coletiva 

proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9. 2- A não incidência 

de custas e de Taxa Judiciária não se aplica quando se tratar de 

requerimento individual, ou em litisconsórcio, de cumprimento de sentença 

proferida em ação coletiva. 3- É devido o recolhimento de custas iniciais 

em execução individual de sentença coletiva, por ser ela verdadeira ação 

autônoma, e não mera fase de cumprimento de sentença em ações 

individuais, regulamentada pelos artigos 475-A e seguintes do Código de 

Processo Civil . 4- O pagamento das custas recursais pela parte que 

requer justiça gratuita é ato incompatível com a declaração de pobreza. (AI 

10024142906635001 MG, Relator José Flávio de Almeida, DJ 23/06/2015) 

4. De outro lado, a gratuidade da justiça não deve ser admitida na hipótese 

em tela, já que não restou suficientemente demonstrada a impossibilidade 

do autor em suportar as despesas processuais. Com efeito, compulsando 

o material cognitivo produzido no processo, principalmente da dicção da 

petição inicial, deflui-se que subsistem vestígios externos que detém a 

capacidade de demonstrar que a requerente não se enquadra no conceito 

de pobreza e miserabilidade e tampouco que, dado o valor das custas 

judiciais, pode, no estado potencial, ser privada do acesso do acesso ao 

Poder Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio ou da unidade familiar. 

No caso, o autor aduz que efetuou aquisição de contas da requerida para 

investimento, efetuando pagamento de parcela incompatível com a 

alegação de miserabilidade, o que afasta o quadro de hipossuficiência 

traçado pela legislação de regência. 5. Sendo assim, indefiro o pedido de 

Justiça Gratuita veiculado. 6. Intime-se, portanto, o autor para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas e despesas 

processuais de ingresso, sob pena de seu indeferimento, consoante 

dispõe o artigo 290 c/c 321, §ú do CPC. 7. Intime-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000126-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON OLIVEIRA FRANCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000126-85.2018.8.11.0045 

AUTOR: EDENILSON OLIVEIRA FRANCO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com pedido 

de restabelecimento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez 

e/ou auxílio-acidente c.c tutela antecipada. Decido. Inicialmente, defiro o 

processamento gratuito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem o caso, tenho que o pedido de concessão de tutela de urgência, 

nesse momento, encontra guarida. Conforme se extrai da dicção do artigo 

300 do novel Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada 

tutela de urgência, imprescindível se mostra a demonstração de 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Pois bem. No que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da 

Lei 8.213/91: Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 dias consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 

25: Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência: I – 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; 

(…) Percebe-se assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) 

da incapacidade para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. 

Quanto ao período de carência, verifico que o autor encontrou-se em gozo 

do benefício de auxílio-doença até a data de 30/04/2017, suprindo, 

portanto, o período de carência e a qualidade de segurada nos termos do 

artigo 15, inciso I, da Lei 8.213/91 (fumus bonis iuris – probabilidade do 

direito): “Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;” 

Por outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, 

encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial invocado a 

revelar que o autor encontra-se acometido de patologias que o impedem, 

nesse momento, de exercer o labor para o qual se encontrava habituado e 

apto. Isso porque, malgrado a decisão do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada a inexistência de 

incapacidade laborativa, há atestados médicos e exames recentes, 

comprovando, em princípio, que ainda persistem os mesmos problemas de 

saúde e incapacidade. Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que o 

cerceamento do recebimento do benefício impedirá que a parte autora 

possa se alimentar e até mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que 

restabeleça o auxílio doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome do 

segurado: Edenilson Oliveira Franco; b) O benefício concedido: 

Auxílio-doença; c) CPF: 023.546.579-86; d) A renda mensal atual: Não 

consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias da data da 

intimação da decisão, vez que deferida neste ato à antecipação dos 

efeitos da tutela. Intime-se e notifique-se o Instituto requerido quanto ao 

conteúdo da presente. Antes, porém, de determinar a citação do Instituto 
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requerido, seguindo posicionamento doutrinário recente DEFIRO a 

realização antecipada de perícia médica. Com efeito, para a realização da 

perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido 

Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, devendo apresentar o laudo no prazo de 

30 (trinta) dias a contar do início dos trabalhos. Caso o Perito aceite a 

designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da 

Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, 

do Conselho da Justiça Federal. Os quesitos da parte autora já se 

encontram aos autos. Por outro lado, em relação aos quesitos do INSS, 

junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

requerido nas demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida 

Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que 

altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Consigne-se 

no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente. Intimem-se as 

partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000134-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000134-62.2018.8.11.0045 

AUTOR: ZENAIDE SILVA DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Inicialmente, defiro o processamento 

gratuito. II. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem o 

caso, tenho que o pedido de concessão de tutela específica requerida 

liminarmente não encontra guarida. III. Isso porque os documentos 

anexados aos autos não são suficientes a demonstrar, no presente 

momento, a incapacidade laborativa alegada, haja vista que aduz 

incapacidade para o trabalho entretanto deixou de apresentar atestados 

médicos que comprovassem que após o indeferimento administrativo 

devido a não constatação de invalidade na perícia a mesma continua com 

a incapacidade alegada. Por essas razões, entendo que os requisitos 

para a concessão da liminar vindicada não restaram demonstrados. IV. 

Sendo assim, indefiro a tutela de urgência vindicada. V. Antes de 

determinar a citação do Instituto requerido, seguindo posicionamento 

doutrinário recente DEFIRO a realização antecipada de perícia médica. VI. 

Com efeito, para a realização da perícia médica, nomeio para atuar como 

expert deste Juízo o Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, telefones: 

(65) 3549-3226 / 99616-0609, com endereço profissional localizado na 

Avenida Rio Grande do Sul, nº 561-S, Centro, em Lucas do Rio Verde – 

MT, devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do 

início dos trabalhos. Caso o perito aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da Tabela V da Resolução 

n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Agende a Gestora Judiciária data para realização dos trabalhos 

periciais, procedendo-se às intimações necessárias. VII. Os quesitos da 

parte autora já se encontram aos autos. Por outro lado, em relação aos 

quesitos do INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente 

pelo Instituto requerido nas demandas previdenciárias. VIII. Vale ressaltar 

que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 

2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de 

Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 

13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos 

processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício IX. Com o laudo nos autos, cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. X. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente. XI. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, podendo 

os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecerem 

seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo 

único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. XII. Após, intime-se a 

requerente para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira. XIII. 

Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. XIV. Por fim, 

embora a Lei processual de regência preveja realização de audiência de 

conciliação inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, 

que não comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência 

de conciliação/mediação. XV. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000139-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO AZAMBUJA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELNA BEATRIZ DA COSTA OAB - MT11558/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIRE TEREZINHA BRANDINI (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000139-84.2018.8.11.0045 

AUTOR: RAMIRO AZAMBUJA DA SILVA RÉU: CLAIRE TEREZINHA 

BRANDINI Vistos etc. I. Conforme dispõe o artigo 98, caput, do CPC, têm 

direito à concessão da gratuidade da Justiça, na forma da lei, a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, despesas processuais e os honorários 

advocatícios. II. In casu, a despeito da hipossuficiência alegada, 

depreende-se da petição inicial e procuração que requerente é 

administrador e que o mesmo declarou rendas incompatíveis com a 

alegação de hipossuficiência presumida. III. Tais constatações, somadas a 

absoluta anemia de provas do contrário, repelem a miserabilidade aduzida 

nos autos. IV. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. V. Intime-se a parte autora para comprovar o 

recolhimento das custas de espécie dentro do prazo de 15 (quinze) dias 

— art. 290 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção. VI. Após, 

venham conclusos. VII. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000154-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVAN SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000154-53.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ERIVAN SILVA SANTOS Vistos etc. I. Recebo a inicial bem como os 

documentos que a instrui. II. DEFIRO liminarmente a busca e apreensão, 

visto a demonstração documental da mora, pois a parte Requerida foi 
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notificada extrajudicialmente a respeito dos débitos vencidos e não pagos 

(artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69). III. DETERMINO a realização de 

restrição judicial do veículo objeto da inicial via sistema RENAJUD, nos 

termos do artigo 3º, 9º, do Decreto-Lei 911/69, a qual deverá ser retirada 

após a efetivação da apreensão. IV. Expeça-se mandado de busca, 

apreensão e depósito, na forma requerida. V. Feita a apreensão e o 

depósito, CITE-SE a parte Requerida para, EM QUINZE (15) DIAS, contestar 

ou, PAGAR EM CINCO (5) DIAS a integralidade da dívida exigida, 

requerendo a purgação da mora. (artigo 3º, do Decreto-lei n.º 911/69). VI. 

Cinco dias após executada a liminar sem que tenha havido a purgação da 

mora (certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Requerente). VII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001423-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE LIMA MOTA WOICICHOSKI (AUTOR)

MARCOS WOICICHOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1001423-64.2017.8.11.0045 

AUTOR: MARCOS WOICICHOSKI, JANAINA DE LIMA MOTA WOICICHOSKI 

RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. I. Conforme dispõe o artigo 98, 

caput, do CPC, têm direito à concessão da gratuidade da Justiça, na forma 

da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e 

os honorários advocatícios. II. In casu, a despeito da hipossuficiência 

alegada, depreende-se da petição inicial e procuração que os requerentes 

são funcionários públicos e possuem renda fixa razoavelmente alta, o que 

somadas a absoluta anemia de provas do contrário, repelem a 

miserabilidade aduzida nos autos. III. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. IV. Intime-se a parte autora 

para comprovar o recolhimento das custas de espécie dentro do prazo de 

15 (quinze) dias — art. 290 do Código de Processo Civil, sob pena de 

extinção. V. Manifeste-se ainda a parte autora quanto ao ajuizamento da 

ação nesse juízo, bem como sua competência para processar e julgar a 

presente demanda, visto haver nos autos comprovantes de endereços, 

holerite e contrato de aluguel com endereço diverso do indicado na inicial, 

já que não se admite a escolha aleatória de foro. VI. Após, venham 

conclusos. VII. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004218-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARCON (REQUERENTE)

CLAUDIO ROBERTO COPETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR FERNANDEZ DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

VILMAR FERNANDEZ DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA CRISTINA DALL ALBA OAB - MT20278/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1004218-43.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: MARCELO MARCON, CLAUDIO ROBERTO COPETTI 

REQUERIDO: VILMAR FERNANDEZ DE SOUZA - ME, VILMAR FERNANDEZ 

DE SOUZA Vistos etc. Conforme se infere à fl. id. 11059616, as partes 

entabularam acordo estabelecendo parâmetros para a resolução completa 

do objeto jurídico perseguido e, em consequência, eliminar a presente 

demanda. Defiro o pedido de ratificação apresentado nos autos de fl. id. 

11142938, uma vez que tratou-se de erro de digitação nas datas de 

vencimento do pagamento. Isto posto, homologo o acordo apresentado 

para que surta seus jurídicos efeitos. Em consequência, suspendo o 

prosseguimento do feito até o decurso do prazo final mencionado no 

acordo (21/06/2018), devendo o processo aguardar no arquivo provisório. 

Em atenção ao acordado, expeça-se a secretaria ofício imediatamente a 

empresa BRF para que proceda NORMALMENTE com os pagamentos de 

eventuais créditos dos requeridos da presente ação (VILMAR 

FERNANDEZ DE SOUZA – ME CNPJ 23.352.626/001-62 e VILMAR 

FERNANDEZ DE SOUZA CPF 053.057.069-63), uma vez que as partes do 

presente compuseram acordo para o fim da lide. Proceda-se a secretaria 

com a confirmação da vinculação ao presente feito dos valores 

depositados em juízo conforme comprovantes de fl. id. 11078465 pág. 2 e 

3, expedindo os respectivos alvarás conforme consta no item 8.c, 

remetendo-se R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os exequentes e o 

montante restante em nome do executado. Custas e honorários conforme 

consta na avença. Decorrido o prazo da suspensão, intime-se a parte 

credora para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

adimplemento da dívida. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003200-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARQUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLLINY PEREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

MAYCO SILVA MATEUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1003200-84.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: SOLANGE MARQUES BARBOSA REQUERIDO: KAROLLINY 

PEREIRA DA CRUZ, MAYCO SILVA MATEUS Vistos etc. Conforme se 

infere no termo de audiência de conciliação à fl. id. 10886181, as partes 

entabularam acordo estabelecendo parâmetros para a resolução completa 

do objeto jurídico perseguido e, em consequência, eliminar a presente 

demanda. Isto posto, homologo o acordo apresentado para que surta seus 

jurídicos efeitos. Em consequência, suspendo o prosseguimento do feito 

até o decurso do prazo final mencionado no acordo (10/03/2021), 

devendo o processo aguardar no arquivo provisório. Custas dispensadas 

em razão do deferimento da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo da 

suspensão, intime-se a parte credora para se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias, quanto ao adimplemento da dívida. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002336-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BURILE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1002336-46.2017.8.11.0045 

EMBARGANTE: LUIZ HENRIQUE BURILE EMBARGADO: FIAGRIL Vistos etc. 

1) Homologo o presente acordo, para que surta seus efeitos legais, na 

forma do artigo 487, III, do CPC, com resolução de mérito, destacando que, 

eventual descumprimento implicará na continuidade da execução, local 

onde deverá ser cumprida a sentença. Fica extinta a execução com o 

cumprimento integral do acordo, devendo cópia do presente acordo ser 

remetida ao feito em apenso. As partes ficam dispensadas de custas 

remanescentes, vez que fizeram acordo antes da prolação da sentença. 

2) Intime-se. Cumpra-se. 3) Às providencias. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004878-71.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BURILE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1004878-71.2016.8.11.0045 

EXEQUENTE: FIAGRIL EXECUTADO: LUIZ HENRIQUE BURILE Vistos etc. 

Conforme se infere ao termo de audiência juntado nos autos, referente 

aos embargos em dependência do presente, as partes entabularam 

acordo estabelecendo parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido e, em consequência, eliminar a presente demanda. Isto 

posto, homologo o acordo apresentado para que surta seus jurídicos 

efeitos. Em consequência, suspendo o prosseguimento do feito até o 

decurso do prazo final mencionado no acordo (15/12/2017), devendo o 

processo aguardar no arquivo provisório. Custas e honorários conforme 

consta na avença. Decorrido o prazo da suspensão, intime-se a parte 

credora para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

adimplemento da dívida. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001446-44.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT0015249S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO (RÉU)

VALTER DE OLIVEIRA ARAUJO JUNIOR (RÉU)

ADRIANO DA CONCEICAO ARAUJO (RÉU)

ANDRE DA CONCEICAO ARAUJO (RÉU)

ANTONIO LUIS DA CONCEICAO ARAUJO (RÉU)

MARIA TIAGO PEREIRA (RÉU)

DIANA DA CONCEICAO ARAUJO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO)

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO)

LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA OAB - MT0017448S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1001446-44.2016.8.11.0045 

AUTOR: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RÉU: MARIA DE FATIMA DA 

CONCEICAO, MARIA TIAGO PEREIRA, DIANA DA CONCEICAO ARAUJO, 

ADRIANO DA CONCEICAO ARAUJO, ANDRE DA CONCEICAO ARAUJO, 

ANTONIO LUIS DA CONCEICAO ARAUJO, VALTER DE OLIVEIRA ARAUJO 

JUNIOR Vistos etc. I. Segundo consta informações nos autos ora 

apresentado trata-se distribuição por dependência a processo físico em 

trâmite perante esse juízo (autos nº 1459-60.2016.811.0045 – código 

121689 e autos nº 6086-10.2016.811.0045 – código 130892). II. Sendo 

assim, determino que o douto advogado da parte autora constituído nos 

autos providencie que a petição e os documentos apresentados sejam 

materializados e encaminhados para distribuição em dependência. III. Em 

seguida, arquive-se em definitivo o presente feito, com as baixas e 

anotações de estilo. IV. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001281-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO OLIVEIRA MATOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1001281-60.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

CRISTIANO OLIVEIRA MATOS Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão promovida pelo Banco Bradesco Financiamentos em face de 

Cristiano Oliveira Matos, devidamente qualificado, narrando, em suma, que 

é credora do requerido das parcelas vencidas e não pagas a partir da 

data de 08/11/2016, referente a proposta de financiamento 4353440943, 

cujo objeto é o veículo automotor descrito na peça inicial. Noticiou que o 

crédito do requerido é garantido por alienação fiduciária, e que, restando 

comprovada a mora é imperativa a rescisão contratual. Postulou, ao final, 

a procedência do pedido, bem como a busca e apreensão do veículo, 

liminarmente. Comprovados o contrato escrito e a mora, foi deferida (fl. id. 

6684471) e cumprida a liminar postulada pela parte autora (fl. id. 

10472082), procedendo-se à citação. No prazo legal foi apresentada 

manifestação e informada a purgação da mora (fl. id. 10507826 e id. 

10870817). Instado a se manifestar, a parte autora concordou com o valor 

respectivo ao pagamento integral do débito (fl. id. 11152919). Vieram os 

autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a decidir. Não 

existem preliminares a serem analisadas, e, como bem se nota, os ditames 

processuais foram observados não existindo quaisquer nulidades 

processuais a serem decretadas. Destarte, superadas tais questões, 

passo a analisar a questão de fundo da demanda. Primeiramente, da 

análise do acervo de informações encartadas nos autos, é possível 

divisar que as partes celebraram contrato de financiamento garantido 

mediante cláusula de alienação fiduciária que objetivava realizar a 

aquisição de um veículo automotor, por intermédio da concessão de 

crédito e que, durante o prazo de conclusão do contrato, o requerido 

deixou de efetivar, de forma pontual, o pagamento das prestações. De 

acordo com o valor de débito apresentado pelo requerente, a parte 

requerida incorreu em mora no valor de R$ 39.148,80 (trinta e nove mil, 

cento e quarenta e oito reais e oitenta centavos), referentes a R$ 5.615,68 

(cinco mil, seiscentos e quinze reais e sessenta e oito reais) de parcelas 

vencidas e o restante de parcelas vincendas. Conforme pontuado, a parte 

requerida informou a purgação da mora no valor supostamente acordado 

pela autora. A instituição requerente anuiu com o montante depositado no 

momento em que instado a se manifestar e não esboçou qualquer negativa 

quanto ao recebimento. Dessa feita, tendo em vista que a causa de pedir 

da presente demanda era justamente a busca e apreensão do bem 

descrito no contrato de alienação fiduciária, com posterior consolidação 

do bem em mãos da instituição financeira requerente da posse e 

propriedade do bem automotor alienado, e tendo a parte requerida 

exercido, a contento, sua faculdade prevista no Decreto-lei nº 911/1969, 

purgando a mora no valor supostamente acordado pela requerente, não 

se insurgindo a instituição reclamante contra esse valor, inviável se 

mostra proceder-se à manutenção da busca e apreensão do bem. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial, para o fim 

de: a) DECLARAR afastada/purgada a mora com estrita relação ao atraso 

financeiro descrito na inicial. b) DECLARAR encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. c) DETERMINO a devolução do bem, 

caso ainda não executada, uma vez que o documento de fls. id. 11152919 

indicam a purgação integral da mora. Pelo princípio da sucumbência e da 

causalidade, com fulcro no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, 

considerando que a parte requerida foi a responsável pelo surgimento da 

presente ação (já que incorreu em mora contratual), condeno o requerido 

ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando a natureza da ação e 

tempo de tramitação do processo. Expeça-se o necessário quanto a 

restituição do bem móvel e quanto ao pagamento da parte autora na conta 

indicada de fl. 2 do id. 11152919. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003266-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA DA CONCEICAO WALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE, Lucas 

Fratari da Silveira Tavares acerca do agendamento da perícia designada, 

conforme dados abaixo. DADOS DA PERÍCIA: Perícia a ser realizada no dia 

27/01/2018, às 13:00, no seguinte endereço Av. Mato Grosso, nº1818-S, 

Bairro Jardim das Palmeiras, nesta urbe. Dados do Perito: MARIO KAWAY 

FILHO SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000400-20.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE DEPONTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE, acerca 

do agendamento da perícia designada, conforme dados abaixo. DADOS 

DA PERÍCIA: Perícia a ser realizada no dia 27/01/2018, às 13:00, no 

seguinte endereço Av. Mato Grosso, nº1818-S, Bairro Jardim das 

Palmeiras, nesta urbe. Dados do Perito: MARIO KAWAY FILHO SEDE DO 2ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001323-46.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICELLA CLIMACO DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE, acerca 

do agendamento da perícia designada, conforme dados abaixo. DADOS 

DA PERÍCIA: Perícia a ser realizada no dia 17/02/2018, às 13:00, no 

seguinte endereço Av. Mato Grosso, nº1818-S, Bairro Jardim das 

Palmeiras, nesta urbe. Dados do Perito: MARIO KAWAY FILHO SEDE DO 2ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002325-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEVAIRSON APARECIDO CONFESSOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE, acerca da perícia 

JUNTADA ao feito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002226-81.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

MANIFESTE-SE ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA SEM ÊXITO 

NA SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001917-60.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KELI DIANA WEBER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIO TRENTIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1001917-60.2016.8.11.0045 

AUTOR: KELI DIANA WEBER RÉU: ELVIO TRENTIN Vistos. 1. Homologo o 

acordo entabulado entre as partes na presente audiência, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, encerrando o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil. 2. Oficie-se ao juízo da 5ª Vara encaminhando cópia da 

presente ata de audiência para juntada nos autos nº 

1000124-86.2016.8.11.0045. 3. Sem custas ante o deferimento da 

assistência judiciária gratuita. 4. Oficie-se na forma acordada no item “f” 

do acordo. 5. Dou a sentença por publicada em audiência, saindo os 

presentes intimados. Registre-se. 6. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias. Lucas do Rio Verde-MT, 25 de outubro de 2017. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito Assinatura Digital

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002180-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO)

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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SEGURO SOCIAL Vistos etc. 1. ADEMAR PEREIRA DA SILVA, qualificado 

nos autos, propôs a presente ação previdenciária em face do Instituto 

Nacional de Seguridade Social – INSS, visando a concessão de 

aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, alegando, em síntese, 

preencher os requisitos legais para tanto. Pleiteia, pois, a procedência do 

pedido para que seja o requerido condenado a conceder-lhe o indigitado 

benefício, bem como que referido benefício tenha o acréscimo de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor, ante a necessidade de assistência 

permanente de outra pessoa e, ainda, a condenação do instituto requerido 

em danos morais. Juntou documentos. A decisão Id. 8157622 indeferiu a 

antecipação dos efeitos da tutela. Citado, o requerido apresentou 

contestação (Id. 8747092), arguindo como prejudicial de mérito a 

prescrição e no mérito discorrendo que o requerente não possui os 

requisitos elencados em lei para fazer jus ao recebimento do benefício 

pleiteado. Laudo pericial (Id. 9696555), este apontou que o autor está 

incapacitada para o trabalho desde janeiro de 2017. A parte autora 

pugnou pela procedência da ação (Id. 9706593). 2. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO. DECIDO. O deslinde da presente ação previdenciária não 

depende da produção de prova oral em audiência de instrução, pelo que 

conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC. 2.1. Da alegada questão prejudicial de mérito: 

prescrição Com razão assiste a autarquia requeria ao alegar que em se 

tratando de benefícios de natureza previdenciária, a prescrição não 

alcança o fundo de direito, mas somente as prestações vencidas antes 
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dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, consoante os termos 

do enunciado da Súmula n. 85/STJ. Senão vejamos a jurisprudência: 

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL. VIÚVA. 

CONDIÇÃO RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. TRF/1ª REGIÃO, SÚMULA 

27. STJ, SÚMULA 149. LEI Nº 8.213/91, ART. 55, § 3º. JUROS DE MORA. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Em se tratando de benefícios de natureza 

previdenciária, a prescrição não alcança o fundo de direito, mas somente 

as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento 

da ação, consoante os termos do enunciado da Súmula n. 85/STJ (TRF1 - 

Segunda Turma, AC nº 1148825/MG, Relatora Desembargadora Federal 

Assusete Magalhães, in DJ de 10.06.96, p. 38858; TRF1 - Segunda Turma, 

AC nº 1428836/MG, Relatora Desembargadora Federal Assusete 

Magalhães, in DJ de 27.02.97, p. 10173; TRF1 - Segunda Turma, AG nº 

1014020/MG, Relatora Desembargadora Federal Assusete Magalhães, in 

DJ de 24.03.97, p. 17227; TRF1 - Segunda Turma, AC nº 1193586/MG, 

Relator Desembargador Federal Carlos Fernando Mathias, in DJ de 

20.05.99, p. 24; TRF1 - Primeira Turma, AC nº 1228831/DF, Relator 

Desembargador Federal Carlos Olavo, in DJ de 16.11.99, p. 45). 2. O 

benefício previdenciário de pensão por morte, previsto nos artigos 18, 

inciso II, alínea "a", e 74 da Lei 8.213/91, é devido aos dependentes do 

segurado, desde que comprovada a dependência econômica, 

excluindo-se a esposa ou companheira de tal comprovação, ao se admitir 

a presunção de tal condição em seu artigo 16, inciso I, § 4º, da referida lei. 

3. Comprovado nos autos a condição de viúva do falecido e a prestação 

de serviços rurais por ele até o seu falecimento, tem ela direito à pensão 

por morte, juntamente com os seus filhos menores de 21 anos, cujo 

benefício deve ter início a partir do requerimento administrativo 

(01.06.1994 - fl. 18 - art. 74, II, da Lei 8.213/91), eis que a postulação 

judicial ocorreu após o prazo de 30 dias previsto no artigo 74, I, da Lei 

8.213/91, ressalvando-se as parcelas que antecedem os cinco anos 

anteriores à data da propositura da ação (Súmula 85/STJ). Assim, tendo a 

presente ação sido ajuizada a 12.02.2001, estão prescritas as parcelas 

anteriores a 12.02.1996. 4. As prestações em atraso devem ser pagas de 

uma só vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei nº 6.899/81, 

pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, incidindo desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas nos 148 do S.T.J. e 19 do 

T.R.F. 1ª Região). 5. Os juros de mora, fixados no percentual de 1,0% ao 

mês, devem incidir sobre as prestações vencidas a partir da citação e, daí 

em diante, sobre as que se vencerem até o efetivo pagamento, conforme 

disposto na Súmula 204 do STJ e Precedente TRF - 1ª Região AC 

2003.01.99.010913-0/MG, DJ de 19/01/2007. 6. Os honorários 

advocatícios, em face da singeleza da causa, ficam reduzidos para o 

mínimo legal de 10% (dez por cento), consoante os critérios constantes do 

art. 20, § 3º, alíneas "a", "b" e "c", do C.P.C. e devem incidir sobre as 

prestações vencidas, até a data da sentença recorrida, devendo ser 

excluídas da base de cálculos as prestações vencidas após essa data 

(Súmula 111 do STJ). 7. Recurso de apelação da autora que se dá 

provimento. Apelação do INSS e Reexame necessário parcialmente 

providos. (AC 2003.01.99.010971-0/MG, Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, Relator Carlos Moreira Alves, Segunda Turma, 13/11/2008 e-DJF1 

p.278) Desta feita, se o autor tivesse a receber valores anteriores ao 

período de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, tais parcelas 

estariam prescritas. Contudo não será necessária a aplicação de referido 

entendimento jurisprudencial na análise do presente caso. 2.2. Do Mérito 

Os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, de acordo 

com o artigo 42, caput e § 2.º, da Lei n.º 8.213/91, são os seguintes: 1) 

qualidade de segurado; 2) cumprimento da carência, quando for o caso; 3) 

incapacidade insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que 

garanta a subsistência; 4) não ser a doença ou a lesão existente antes da 

filiação à Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo 

de agravamento daquelas. No caso vertente, ao contrário do que alega o 

requerido, não houve perda da qualidade de segurado do autor, uma vez 

que, conforme será demonstrada abaixo, a perícia foi contundente em 

afirmar a incapacidade laborativa total e definitiva da parte autora. Como 

se sabe, a perda da qualidade de segurado opera-se quando o 

trabalhador deixa de contribuir por um período de 12 (doze) meses, 

prorrogados para até 24 (vinte e quatro) meses para os segurados que 

contribuíram por mais de 120 meses (art. 15, II, parágrafos 1º e 4º, da Lei 

nº 8.213/91). Ainda, caso o segurado permaneça desempregado, referido 

período terá um acréscimo de mais 12 (doze) meses (art. 15, §2º). Nesse 

sentido, colaciona-se jurisprudência: PREVIDENCIÁRIO. AUXILIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. CAUSA MORTE. NEXO. CONDIÇÃO DE SEGURADO. 

GRAÇA. DESEMPREGO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 

MANUAL. PROVIMENTO DA REMESSA. 1. O auxílio-doença exige a 

qualidade de segurado, a carência de 12 meses (Lei 8.213/1991, art. 25, I) 

e a incapacidade para o trabalho habitual, embora suscetível de 

recuperação. 2. O segurado teve o auxílio-doença indeferido por falta da 

qualidade de segurado em agosto de 2001 (comunicação de decisão f. 

11). 3. Apresenta resultado da perícia administrativa que constatou a 

incapacidade para o trabalho arte 30/09/2001 (f. 12), atestado médico 

constatando ser portador de bronquite crônica, em tratamento clínico e 

impossibilitado de exercer suas atividades profissionais por tempo 

indeterminado (de 7/11/2001 f. 13). 4. Em razão do falecimento do 

segurado em 2/9/2005, por choque séptico, pneumonia, doença pulmonar 

obstrutiva crônica (cf. certidão de óbito f. 87), a perícia restou prejudicada 

(f. 107), e o pedido foi julgado procedente com base nas provas 

constantes dos autos. 5. Há relação de causa e efeito entre a perícia 

administrativa que constatou a incapacidade, em 2001, o atestado médico 

e a causa da morte constante da certidão de óbito, razão pela qual é 

possível concluir que o segurado padecia de doença incapacitante desde 

o requerimento administrativo.6. O segurado registra mais de 120 

contribuições previdenciárias e recebeu seguro desemprego até 

abril/2000 (f. 23), demonstrando que a sua condição de segurado havia 

sido prorrogada. 7. O período de graça, para o segurado com mais de 120 

contribuições, sem interrupção, é de 24 meses (Lei 8.213/1991, art. 15, II, 

§ 1º), acrescido de mais 12 meses no caso de desemprego (art. 15, § 2º). 

8. O segurado contribuiu até janeiro de 1999 (anotação ctps f. 23). 

Manteve a condição de segurado por 36 meses, até dezembro de 2001. 

Quando requereu o auxílio-doença, em agosto de 2001, mantinha a 

qualidade de segurado, revelando-se indevido o indeferimento do 

benefício, que deve ser pago até o falecimento, em setembro de 2005, 

diante da inequívoca evidência de que a situação de incapacidade 

manteve-se no período, tanto que o segurado faleceu da mesma doença 

diagnosticada em 2001 (AgRgRD no REsp 439.021/RJ, Rel. Ministra MARIA 

THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 

06/10/2008; AgRg no AREsp 249.493/PR, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 07/03/2013). 9. 

A informação sintética trazida pelo INSS junto com a apelação, de que o 

segurado teve benefício de amparo social a pessoa portadora de 

deficiência indeferido em dezembro de 2002 por parecer contrário da 

perícia médica (extrado informações f. 139), nãoafastam a credibilidade da 

prova médica em sentido contrário e da causa morte registrada na 

certidão de óbito. 10. Há de prevalecer as conclusões da primeira perícia 

administrativa do INSS, subscrita por médico perito, em que atestava a 

incapacidade para o trabalho (f. 12). 11. O benefício deve ser pago desde 

o requerimento administrativo, tendo em vista que não há prova de que o 

segurado não apresentou a carteira de trabalho e o INSS poderia ter 

conferido as contribuições no sistema, bem como a ocorrência do seguro 

desemprego. 12. Correção monetária e juros de mora simples de 1% ao 

mês, a contar da citação, até jun/2009 (Decreto 2.322/1987), até abr/2012 

simples de 0,5% e, a partir de mai/2012, mesmo percentual de juros 

incidentes sobre os saldos em caderneta de poupança (Lei 11.960/2009). 

(itens 4.3.1 e 4.3.2 do manual de cálculos da Justiça Federal. Resolução - 

CJF 267/2013). 13. Parcial provimento da apelação e da remessa para 

reformar a sentença na parte que trata da correção monetária e juros, que 

haverão de ser pagos conforme manual de cálculos da Justiça Federal.

(TRF1, AC7281920054013810, 1ª Câmara Regional Previdenciaria de Juiz 

de Fora, Relator Marcelo Motta de Oliveira, Julgamento em 15/10/2015). 

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO PREVISTO NO § 1º DO 

ART. 557 DO CPC. PENSÃO POR MORTE. SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. 

QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA.I - O falecido se encontrava 

em situação de desemprego posteriormente ao recolhimento da última 

contribuição previdenciária, dada a inexistência de anotação em CTPS ou 

de registro na base de dados da autarquia previdenciária. II - O "(...) 

registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência 

Social", constante da redação do art. 15, § 2º, da Lei n. 8.213/91, constitui 

prova absoluta da situação de desemprego, o que não impede que tal fato 

seja comprovado por outros meios de prova, como fez a decisão 

agravada. Na verdade, a extensão do período de "graça" prevista no 

aludido preceito tem por escopo resguardar os direitos previdenciários do 

trabalhador atingido pelo desemprego, de modo que não me parece 

razoável cerceá-lo na busca desses direitos por meio de séria limitação 
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probatória. III - Configurada a situação de desemprego, e contando com 

mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais, o período de "graça" 

se estenderia por 36 meses, conforme o disposto art. 15, II, §§ 1º e 2º, da 

Lei n. 8.213/91, prazo suficiente para preservar a qualidade de segurado 

do finado no momento do óbito. IV - Agravo do INSS desprovido (art. 557, 

§ 1º, do CPC).(TRF3, AC 7570-61.2008.4.03.6103, Décima Turma, Relator 

Sergio Nascimento). Assim, observa-se que o requerente registra mais de 

120 (cento e vinte) contribuições, tendo laborado no período de 

03/07/2001 à 10/08/2014, sem interrupções, na empresa Guimarães 

Agrícola Ltda (ID 8144431 p. 1), fazendo jus a extensão de 24 (vinte e 

quatro) meses no período de graça (art. 15, II, §1º da Lei nº 8.213/1991). 

Outrossim, após a última contribuição registrada, manteve-se 

desempregado, ante a inexistência de novos registros e, portanto, é 

cabível o acréscimo de mais 12 (doze) meses no período de graça (art. 

15, §2º da Lei nº 8.213/1991), totalizando o período de graça de 36 (trinta 

e seis) meses. Assim, tendo o segurado contribuído até agosto de 2014, 

manteve a qualidade de segurado até agosto de 2017, sendo certo que 

quando realizou o requerimento administrativo em junho de 2016, mantinha 

a qualidade de segurado. Assim, estando demonstrada a condição de 

segurado(a) e satisfeito o período de carência, resta apenas avaliar a 

alegada incapacidade laboral e, em sendo o caso, se a sua existência é 

posterior à filiação do(a) autor(a) junto à Previdência Social, ou, em sendo 

anterior, se sobreveio em decorrência de agravamento da doença/lesão já 

existente. Após o percuciente exame do conjunto fático-probatório coligido 

aos autos, reputo inquestionável o direito do(a) requerente ao benefício da 

aposentadoria por invalidez, pois ficou claramente demonstrada a sua 

incapacidade total e permanente para exercer atividade laboral, em 

decorrência de enfermidade(s) que se desenvolveu(eram) e/ou 

agravou(aram) após a sua condição de segurado(a). O laudo da perícia 

médica (Id. 9696555), elaborado por profissional habilitado e nomeado por 

este Juízo, não só revelou a existência de enfermidade incapacitante 

(hanseníase com sequelas irreversíveis – CIDs 10-A, 305-M e 544), como 

também consignou que o requerente está incapacitado total e permanente 

para o exercício de qualquer atividade laboral, estando afastada a 

possibilidade de reabilitação. Dessa forma, considerando que o(a) autor(a) 

comprovou os requisitos necessários para a aposentadoria por invalidez, 

a implantação do benefício é medida que se impõe. No que tange à data em 

que a aposentadoria por invalidez é devida ao(a) requerente, entendo que 

deve se considerar a data em que houve o requerimento do beneficio de 

auxílio-doença (23/06/2016 – ID 8144517 p. 1), vez que restou 

evidenciado que àquela ocasião já estava incapacitado(a) para o trabalho, 

devendo serem descontados eventuais valores que tenham sido 

posteriormente pagos em razão do deferimento ou restabelecimento do 

benefício. Neste sentido é o entendimento já consolidado pelo Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região: APELAÇÃO CÍVEL. 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

TOTAL PARA O TRABALHO. QUALIDADE DE SEGURADA. TERMO INICIAL 

DO BENEFÍCIO. REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DEVIDA. (...) 2. Nos 

termos do art. 43, caput, da Lei 8.213/91, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez deve ser a partir do dia seguinte da cessação 

do auxílio-doença, conforme requerido na inicial. (...).” (TRF 1ª R. - AC 

0048844-44.2012.4.01.9199/MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.950 de 

21/06/2013). PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. REQUISITOS: QUALIDADE DE SEGURADO. CARÊNCIA. 

INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO. ATENDIDOS. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. (...) 3. Pelo laudo pericial constata-se a 

incapacidade total e permanente da segurada, razão pela qual faz jus à 

aposentadoria por invalidez. 4. Na espécie, o laudo médico conclui que o 

início da incapacidade se deu em 2001. Considerando que a segurada 

recebeu auxílio-doença, o qual foi cessado em 30/09/2005, quando já se 

encontrava incapacitada para o labor, mostra-se devida a aposentadoria a 

partir da referida data. (...)” (TRF 1ª Região - REO 

0005444-52.2006.4.01.3811/MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ 

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.206 de 29/05/2013). 2.2.1. 

Do adicional de 25% (vinte e cinco por cento). Dispõe o artigo 45, caput, 

da Lei 8.213/91 que “O valor da aposentadoria por invalidez do segurado 

que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será 

acrescido de 25% (vinte e cinco por cento)”. No ponto, vale transcrever o 

escólio de Daniel Machado da Rocha e de José Paulo Baltazar Junior 

(Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social. 12. ed., Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 276), verbis: É concedido ainda um 

acréscimo de 25% em favor de segurado que necessita de assistência 

permanente de outra pessoa (art. 45). O acréscimo é exclusivo da 

aposentadoria por invalidez, não se aplicando ao auxílio-doença, nem à 

renda mensal vitalícia ou benefício assistencial de prestação 

continuada,[...]. No caso em tela, restou devidamente comprovado através 

da perícia médica realizada, que o autor necessita de auxílio de terceiros 

para exercer suas atividade rotineiras (quesito 10, ID 9696555 p. 4), 

motivo pelo qual faz jus ao acréscimo retro mencionado. 2.2.2 Da 

aplicação do dano moral Quanto a suposta lesão decorrente da negativa 

do INSS em conceder benefício previdenciário, tenho que tal situação não 

ultrapassa a esfera do mero desconforto/aborrecimento, não 

assegurando, por conseguinte, a pretendida reparação, que se resolve, 

com a procedência do presente feito e a condenação do requerido ao 

pagamento dos valores devidos, inclusive dos atrasados. Outrossim, sob 

tal aspecto, o(a) autor(a) não se desincumbiu do ônus que lhe competia de 

demonstrar a efetiva lesão moral (dor, humilhação ou angústia), de forma 

que as suas alegações não suplantam a esfera hipotética e especulativa. 

Outra, aliás, não é a orientação jurisprudencial do TRF da 1ª Região: 

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

INÍCIO DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. APLICAÇÃO 

DO ART. 67 DO DECRETO N. 83.080/79. ÓBITO. PRESCRIÇÃO. 

INCAPAZES. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS. CUSTAS. HONORÁRIOS. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA. (...) Salvo situações excepcionais, "o 

desconforto gerado pelo não recebimento do benefício resolve-se na 

esfera patrimonial, através do pagamento de todos atrasados, com juros e 

correção monetária". Precedentes.” (TRF 1ª Região – Apelação Cível nº 

AC 2004.34.00.001558-5/DF – Rel. Juiz Federal Francisco Hélio Camelo 

Ferreira – DJ 29/09/2011). CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. 

SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS POR SUSPEITA DE IRREGULARIDADE. 

INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APELAÇÃO DO INSS E 

REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA PARCIALMENTE PROVIDAS. 

INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. (...) 

Indevida a condenação em danos morais, vez que não se logrou 

demonstrar a ocorrência de dor, humilhação ou angústia, ônus da parte 

requerente. Ademais, qualquer o desconforto gerado pela suspensão 

indevida dos benefícios será compensado pelo pagamento das parcelas 

atrasadas, com correção monetária e juros de mora. Apelação do INSS e 

remessa oficial tida por interposta parcialmente providas.” (TRF 1ª Região 

– Apelação Cível nº AC 0006685-04.2003.4.01.9199/PI – Relª. Juíza 

Federal Rogéria Maria Castro Debelli – DJ 29/02/2012). Sendo assim, ante 

a absoluta ausência de provas da efetiva ocorrência da lesão moral, 

alternativa não resta a este juízo senão o indeferimento do pedido de dano 

moral. 3. DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de, nos termos dos 

artigos 44 e 45 da Lei 8.213/91, condenar o requerido no pagamento ao(a) 

autor(a) do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no 

valor de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, acrescido do 

percentual de 25% (vinte e cinco por cento), inclusive 13º salário, devido 

desde a data do requerimento do benefício do auxílio-doença (23/06/2016 

– ID 8144517), descontando-se eventuais valores que já tenham sido 

pagos em razão de posterior deferimento ou restabelecimento do 

benefício. 3.2. Por estarem presentes os requisitos da prova inequívoca 

da verossimilhança da alegação, conforme demonstrado, bem como o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que se trata 

de verba de caráter alimentício, urgente por natureza, concedo ainda 

tutela antecipada para o fim de determinar a implantação do benefício na 

folha de pagamento do requerido, no prazo máximo de trinta (30) dias, sob 

pena de pagamento de multa diária correspondente a R$. 100,00 (cem 

reais), a ser revertida em prol da parte autora. 3.2. As prestações em 

atraso serão pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos 

das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 
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consagrados nas cadernetas de poupança. 3.3. Pela sucumbência e já 

que devida, condeno o requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de 

Processo Civil, em dez por cento (10%) sobre o valor das prestações 

vencidas até a data da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 

do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 3.4. Isento o requerido do 

pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista gozar o 

mesmo de isenção não apenas nas ações ajuizadas na Justiça Federal 

(Lei nº. 9.289/96), mas também nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), 

conforme estabelecido pelo Estado de Mato Grosso por meio da Lei 

Estadual nº 7.603/2001, em seu artigo 3º, I, salvo, é claro, quanto a 

eventuais valores despendidos pela parte vencedora da demanda. 3.5. 

Incabível o reexame necessário, por se tratar de condenação de valor 

certo não excedente a 1.000 (um mil) salários mínimos, nos termos do 

parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC. 3.6. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e aguarde-se pelo prazo de 06 (seis) meses a manifestação 

da parte interessada na execução do julgado. Se transcorrido in albis tal 

prazo, procedam-se as baixas de estilo e arquive-se os autos. 3.7. Tópico 

síntese do julgado: a) nome do segurado: ADEMAR PEREIRA DA SILVA; b) 

benefício concedido: aposentadoria por invalidez; c) renda mensal atual: 

125% (cento e vinte e cinco por cento) do valor do salário-de-benefício; d) 

data de início do benefício – DIB: 23/06/2016 (data do requerimento do 

auxílio-doença); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data 

do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) prazo mínimo 

para cumprimento da presente decisão: 30 dias. 3.8. P.R.I.C. Lucas do Rio 

Verde-MT, 09 de outubro de 2017. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001408-32.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DO AUTOR PARA QUE NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002155-79.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON ROBERTO ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1002155-79.2016.8.11.0045 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ADEMILSON ROBERTO ARAUJO Vistos etc. 1. BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão 

em face de ADEMILSON ROBERTO ARAÚJO, com suporte no Decreto-lei 

n.º 911, de 01.10.69, buscando o bem descrito na inicial, alienado 

fiduciariamente em garantia, justificando o pleito por se encontrar a parte 

requerida em mora com os pagamentos decorrentes do contrato de 

alienação fiduciária. A petição inicial veio acompanhada da procuração, da 

cédula de crédito bancário e notificação extrajudicial. Comprovada a mora, 

foi deferida a reclamada liminar de busca e apreensão do bem descrito na 

inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911, de 01.10.69, o qual 

fora efetivamente apreendido (id. 3664337). A parte requerida, citada 

pessoalmente, não pagou a integralidade da dívida pendente, efetuando o 

depósito apenas das parcelas vencidas do contrato (id. 3714103) e, 

também, apresentou contestação (id. 4282470), sem, contudo, rebater os 

fatos narrados na inicial, apenas levantando o argumento de que é 

possível a liberação do veículo mediante o pagamento das parcelas 

vencidas. 2. É o relatório. Fundamento e decido. O processo encontra-se 

maduro para decisão e não se faz necessária dilação probatória, 

porquanto a prova documental traz a exata dimensão do mérito do feito, o 

que oportuniza abreviamento de rito na forma do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. O material cognitivo produzido no processo 

revela que a parte demandada foi devidamente constituída em mora, 

conforme comprova instrumento de notificação de id. 1977046. De outro 

lado, os valores depositados no feito não tem o condão de ilidir a mora, 

uma vez que conferem quitação apenas das parcelas vencidas e não da 

integralidade da dívida de acordo com os valores apresentados e 

comprovados pelo credor na inicial, nos termos do artigo 3º, §§ 1º e 2º, do 

Decreto-Lei n. 911/69. Nesse sentido, aliás, já decidiu o SJT em sede 

recurso representativo da controvérsia, confira-se: ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/05/2014, DJe 27/05/2014) Assim, comprovada documentalmente a 

relação de direito, o inadimplemento e a mora da parte devedora, assiste 

ao autor o direito de fazer apreender os bens que lhe foram 

fiduciariamente alienados e, em seguida, vender os respectivos bens 

independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer 

outra medida judicial. Não poderá, por certo, vender por preço vil: “Mas o 

credor não poderá vender o bem por preço vil, sob pena de se 

caracterizar abuso de direito” (RT 532/208). Deverá, outrossim, aplicar o 

produto da venda no pagamento de seu crédito e das despesas 

decorrentes, entregando ao(à) devedor(a) o saldo apurado, se houver, 

tudo conforme preceitua o artigo 2º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69. 3. 

ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei nº 

911/69, julgo totalmente procedente o pedido contido na inicial, para o fim 

de consolidar nas mãos da parte autora a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem descrito na inicial, observando-se as determinações 

supra, cuja apreensão liminar torno definitiva. Levante-se o depósito 

judicial, facultada a venda pela parte autora. 4. Oficie-se ao Detran, 

comunicando estar a parte autora autorizada a proceder à transferência 

do bem, expedindo, quando for o caso, novo certificado de registro de 

propriedade em nome do(a) credor(a) ou de terceiro por ela indicado, livre 

do ônus da propriedade fiduciária (art. 3º, § 1º, Decreto-Lei nº 911/69). 5. 

Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da causalidade que 

a norteia, condeno a parte requerida no pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios que, nos termos 

do artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. 

6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 

09/03/2017. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito 

(assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000811-29.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOROTHEA RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIAMANTI CRED EMPRESTIMOS (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT0013528A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000811-29.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: DOROTHEA RODRIGUES PEREIRA REQUERIDO: BANCO 

PAN S.A., DIAMANTI CRED EMPRESTIMOS Vistos. 1. Intimem-se as partes 

para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretendem produzir, 
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justificando sua pertinência. 2. Ato contínuo, concluso para saneamento e 

organização do processo, não se excluindo possibilidade de eventual 

julgamento antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do 

mérito. 3. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 16/11/2017. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002739-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1002739-15.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Acolho a 

justificativa retro. 2. Redesigno a audiência para a data de 07/03/2018 às 

15:30 horas. 3. Intimem-se, inclusive o INSS. Lucas do Rio Verde, 22 de 

Novembro de 2017 Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito 

(Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000604-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID MARTINS MUSSNICH (REQUERENTE)

THIAGO MORALEZ ZEFERINO DE AMORIM MASSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001895-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ANANIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGLESTER JOSE RODRIGUES DUARTE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA DOUTA ADVOGADA DA PARTE AUTORA PARA QUE 

MANIFESTE-SE NOS AUTOS, TENDO EM VISTA A CORRESPONDÊNCIA DE 

CITAÇÃO DEVOLVIDA SEM ÊXITO NA LOCALIZAÇÃO DA PARTE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001132-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE SOUZA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICOOB CREDISUL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

MANIFESTE-SE NOS AUTOS, QUANTO A NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA PARA CITAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001107-85.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CESARIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOMAR NODARI (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL, APRESENTE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002026-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA SILVA MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BARTNIKOVSKI (RÉU)

FELIPE CITADELLA MARQUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS OAB - SP193650 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA DOUTA ADVOGADA DA PARTE AUTORA PARA QUE 

MANIFESTE-SE NOS AUTOS, ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DA 

PARTE REQUERIDA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002378-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BMG (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REALSI ROBERTO CITADELLA OAB - SP0047925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Lucas do Rio Verde - MT (RÉU)

 

Intimação da parte autora, para que no prazo legal apresente impugnação 

a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002872-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BAGOLIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MOREIRA DE ALMEIDA OAB - SP315073 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1002872-57.2017.8.11.0045 

AUTOR: ANTONIO BAGOLIN RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA Vistos. 1. Ausentes os requisitos legais (artigo 381 do 

CPC), indefiro pedido de produção antecipada de provas. Registro, 

ademais, que o procedimento de liquidação se destina a produção de 

provas do alegado crédito, de modo que a pretensão probatória deve ser 

formulada no bojo de tal procedimento. 2. Assim, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, emendar a petição inicial, informando 

precisamente a quantia que desembolsou, que tipo de conta adquiriu da 

requerida, as bonificações eventualmente recebidas, bem como adequar o 

pedido para o rito processual adequado (509, II c/c 511 do CPC), 

formulando pedido certo e determinado, citação da parte requerida, 

instruindo o feito com a cópia do acórdão, certidão de trânsito e julgado, 

bem como retificando o valor atribuído à causa. 3. Ainda, verifica-se que, 

não obstante a parte autora tenha declarado “não ter condições de arcar 

com as custas processuais", não trouxe aos autos provas suficientes 

quanto à referida assertiva, na verdade, dos autos decorre elementos 

indiciários que contrariam tal afirmação. Sendo assim, diante da absoluta 

anemia de provas quanto à alegada hipossuficiência, determino seja a 

parte autora intimada, através de seu procurador, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente elementos suficientes para a comprovação da 

sua condição de necessitada, inclusive, e se o caso, comprovante de 

renda, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 4. Após, 

concluso para deliberação. 5. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 

6 de setembro de 2017. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de 

Direito (assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO
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Processo Número: 1004191-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DE MOURA (REQUERENTE)

BIBIANA CANTON (REQUERENTE)

C. C. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIANA MARA COCCO OAB - MT7134/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO DE MOURA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004191-60.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: BIBIANA CANTON, CECILIA CANTON DE MOURA, RAFAELA 

DE MOURA INVENTARIADO: ENIO DE MOURA Vistos. 1. Compulsando os 

autos, verifica-se que, não obstante a parte autora tenha declarado “não 

ter condições de arcar com as custas processuais", não trouxe aos autos 

provas suficientes quanto à referida assertiva. 2. Sendo assim, diante da 

absoluta anemia de provas quanto à alegada hipossuficiência, determino 

seja a parte autora intimada, através de seu procurador, para que, no 

prazo de 15(quinze) dias, apresente elementos suficientes para a 

comprovação da sua condição de necessitada, inclusive, e se ocaso, 

comprovante de renda, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça 

Gratuita, além de indicar o(s) endereço(s) eletrônico(s) e profissão da(s) 

parte(s), conforme disposto no art. 319, II, CPC. 3. O autor deverá, ainda, 

verificar se o valor da causa está em consonância com os bens a serem 

declinados no processo de inventário, a fim de, se o caso, emendar a 

inicial. 4. Após, concluso para deliberação. 5. Intimem-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde, 06 de Novembro de 2017 Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001998-09.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPILAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES OAB - RO2902 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (EXECUTADO)

ROYAL SUPERMERCADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

MANIFESTE-SE NOS AUTOS, TENDO EM VISTA A NÃO LOCALIZAÇAO DO 

REQUERIDO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001998-09.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPILAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES OAB - RO2902 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (EXECUTADO)

ROYAL SUPERMERCADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO DE 10 DIAS IMPULSIONE O FEITO, SOB PENA DE INTIMAÇÃO 

DIRETAMENTE AO AUTOR.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004385-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ROSA GOBBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004385-60.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: FABIANO ROSA GOBBO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO 

COSTA Vistos. 1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, instruir a petição inicial com o comprovante de residência atualizado. 

2. Ainda, não obstante a parte autora tenha declarado “não ter condições 

de arcar com as custas processuais", não trouxe aos autos provas 

suficientes quanto à referida assertiva, na verdade, dos autos decorre 

elementos indiciários que contrariam tal afirmação. Sendo assim, diante da 

absoluta anemia de provas quanto à alegada hipossuficiência, determino 

seja a parte autora intimada, através de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente elementos suficientes para a 

comprovação da sua condição de necessitada, inclusive, e se o caso, 

comprovante de renda, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça 

Gratuita. 3. Após, concluso para deliberação. 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde, 31 de outubro de 2017. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito (assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003875-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003875-47.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. 1. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, completar a petição inicial, indicando a sua 

profissão, nos termos do artigo 319, II, do CPC, sob pena de indeferimento 

da petição inicial, bem como acostar ao feito comprovante de residência 

atualizado. 2. De igual modo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

dias, emendar a petição inicial, indicando o investidor que efetuou o 

pagamento através do “backoffice”, acostando ao feito o comprovante de 

pagamento/quitação do indigitado valor ao mesmo. 3. A isenção no 

pagamento das custas iniciais e taxa judiciária, prevista no artigo 18 da Lei 

7.347/85, diz respeito apenas à ação civil pública, na fase cognitiva, não 

se aplicando para as ações individuais, em que se postula a liquidação de 

danos individualmente sofridos, já que se inaugura novo processo, com 

nova distribuição, sendo, pois, devida a taxa judiciária. Nesse sentido: 

AÇÃO COLETIVA - SENTENÇA GENÉRICA - LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL - TAXA JUDICIÁRIA - CUSTAS INICIAIS DEVIDAS - Na 

execução individual, fundada em sentença genérica proferida em ação 

civil pública, são devidas custas iniciais, não se aplicando o art. 18 da Lei 

nº 7.347 /85 ( LACP ). RECURSO DESPROVIDO. (autos n. 

0036183-87.2011.8.26.0000, Relator Sérgio Shimura, 23ª Câmara de 

Direito Privado, DJ 25/05/2011) AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IDEC X 

BANCO DO BRASIL - PREPARO DAS CUSTAS INICIAIS - NECESSIDADE - 

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 46/2015 - AÇÃO AUTÔNOMA - PREPARO 

DAS CUSTAS RECURSAIS - ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA. 1- Independente de fazerem parte dos quadros 

associativos do IDEC, os poupadores detêm legitimidade de ajuizar 

cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública 

n. 1998.01.1.016798-9. 2- A não incidência de custas e de Taxa Judiciária 

não se aplica quando se tratar de requerimento individual, ou em 

litisconsórcio, de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva. 3- 

É devido o recolhimento de custas iniciais em execução individual de 

sentença coletiva, por ser ela verdadeira ação autônoma, e não mera fase 

de cumprimento de sentença em ações individuais, regulamentada pelos 

artigos 475-A e seguintes do Código de Processo Civil . 4- O pagamento 

das custas recursais pela parte que requer justiça gratuita é ato 

incompatível com a declaração de pobreza. (AI 10024142906635001 MG, 

Relator José Flávio de Almeida, DJ 23/06/2015) 4. De outro lado, 

verifica-se que, não obstante a parte autora tenha declarado “não ter 

condições de arcar com as custas processuais", não trouxe aos autos 

provas suficientes quanto à referida assertiva, na verdade, dos autos 

decorre elementos indiciários que contrariam tal afirmação. Sendo assim, 

diante da absoluta anemia de provas quanto à alegada hipossuficiência, 

determino seja a parte autora intimada, através de seu procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente elementos suficientes para a 
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comprovação da sua condição de necessitada, inclusive, e se o caso, 

comprovante de renda, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça 

Gratuita. 5. Após, concluso para deliberação. 6. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde, 31 de outubro de 2017. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito (assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003615-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA HELDT GRUHN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003615-67.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: DALILA HELDT GRUHN REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. 1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, completar a petição inicial, indicando a sua profissão, nos 

termos do artigo 319, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, bem como acostar ao feito comprovante de residência atualizado. 2. 

De igual modo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

emendar a petição inicial, indicando o investidor que efetuou o pagamento 

através do “backoffice”, acostando ao feito o comprovante de 

pagamento/quitação do indigitado valor ao mesmo, apontando, inclusive, 

as datas dos aportes e recebimentos noticiados. 3. A isenção no 

pagamento das custas iniciais e taxa judiciária, prevista no artigo 18 da Lei 

7.347/85, diz respeito apenas à ação civil pública, na fase cognitiva, não 

se aplicando para as ações individuais, em que se postula a liquidação de 

danos individualmente sofridos, já que se inaugura novo processo, com 

nova distribuição, sendo, pois, devida a taxa judiciária. Nesse sentido: 

AÇÃO COLETIVA - SENTENÇA GENÉRICA - LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL - TAXA JUDICIÁRIA - CUSTAS INICIAIS DEVIDAS - Na 

execução individual, fundada em sentença genérica proferida em ação 

civil pública, são devidas custas iniciais, não se aplicando o art. 18 da Lei 

nº 7.347 /85 ( LACP ). RECURSO DESPROVIDO. (autos n. 

0036183-87.2011.8.26.0000, Relator Sérgio Shimura, 23ª Câmara de 

Direito Privado, DJ 25/05/2011) AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IDEC X 

BANCO DO BRASIL - PREPARO DAS CUSTAS INICIAIS - NECESSIDADE - 

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 46/2015 - AÇÃO AUTÔNOMA - PREPARO 

DAS CUSTAS RECURSAIS - ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA. 1- Independente de fazerem parte dos quadros 

associativos do IDEC, os poupadores detêm legitimidade de ajuizar 

cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública 

n. 1998.01.1.016798-9. 2- A não incidência de custas e de Taxa Judiciária 

não se aplica quando se tratar de requerimento individual, ou em 

litisconsórcio, de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva. 3- 

É devido o recolhimento de custas iniciais em execução individual de 

sentença coletiva, por ser ela verdadeira ação autônoma, e não mera fase 

de cumprimento de sentença em ações individuais, regulamentada pelos 

artigos 475-A e seguintes do Código de Processo Civil . 4- O pagamento 

das custas recursais pela parte que requer justiça gratuita é ato 

incompatível com a declaração de pobreza. (AI 10024142906635001 MG, 

Relator José Flávio de Almeida, DJ 23/06/2015) 4. De outro lado, 

verifica-se que, não obstante a parte autora tenha declarado “não ter 

condições de arcar com as custas processuais", não trouxe aos autos 

provas suficientes quanto à referida assertiva, na verdade, dos autos 

decorre elementos indiciários que contrariam tal afirmação. Sendo assim, 

diante da absoluta anemia de provas quanto à alegada hipossuficiência, 

determino seja a parte autora intimada, através de seu procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente elementos suficientes para a 

comprovação da sua condição de necessitada, inclusive, e se o caso, 

comprovante de renda, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça 

Gratuita. 5. Após, concluso para deliberação. 6. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde, 31 de outubro de 2017. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito (assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004146-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SALOME PRAZERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004146-56.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: SALOME PRAZERES DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO 

COSTA Vistos. 1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, completar a petição inicial, indicando a sua profissão, nos termos do 

artigo 319, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial, bem 

como acostar ao feito comprovante de residência atualizado. 2. De igual 

modo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, emendar a 

petição inicial, indicando o investidor que efetuou o pagamento através do 

“backoffice”, acostando ao feito o comprovante de pagamento/quitação do 

indigitado valor ao mesmo. 3. A isenção no pagamento das custas iniciais 

e taxa judiciária, prevista no artigo 18 da Lei 7.347/85, diz respeito apenas 

à ação civil pública, na fase cognitiva, não se aplicando para as ações 

individuais, em que se postula a liquidação de danos individualmente 

sofridos, já que se inaugura novo processo, com nova distribuição, sendo, 

pois, devida a taxa judiciária. Nesse sentido: AÇÃO COLETIVA - 

SENTENÇA GENÉRICA - LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL - TAXA 

JUDICIÁRIA - CUSTAS INICIAIS DEVIDAS - Na execução individual, 

fundada em sentença genérica proferida em ação civil pública, são 

devidas custas iniciais, não se aplicando o art. 18 da Lei nº 7.347 /85 ( 

LACP ). RECURSO DESPROVIDO. (autos n. 0036183-87.2011.8.26.0000, 

Relator Sérgio Shimura, 23ª Câmara de Direito Privado, DJ 25/05/2011) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA 

COLETIVA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IDEC X BANCO DO BRASIL - 

PREPARO DAS CUSTAS INICIAIS - NECESSIDADE - PROVIMENTO 

CONJUNTO Nº 46/2015 - AÇÃO AUTÔNOMA - PREPARO DAS CUSTAS 

RECURSAIS - ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA. 1- Independente de fazerem parte dos quadros associativos 

do IDEC, os poupadores detêm legitimidade de ajuizar cumprimento 

individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 

1998.01.1.016798-9. 2- A não incidência de custas e de Taxa Judiciária 

não se aplica quando se tratar de requerimento individual, ou em 

litisconsórcio, de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva. 3- 

É devido o recolhimento de custas iniciais em execução individual de 

sentença coletiva, por ser ela verdadeira ação autônoma, e não mera fase 

de cumprimento de sentença em ações individuais, regulamentada pelos 

artigos 475-A e seguintes do Código de Processo Civil . 4- O pagamento 

das custas recursais pela parte que requer justiça gratuita é ato 

incompatível com a declaração de pobreza. (AI 10024142906635001 MG, 

Relator José Flávio de Almeida, DJ 23/06/2015) 4. De outro lado, 

verifica-se que, não obstante a parte autora tenha declarado “não ter 

condições de arcar com as custas processuais", não trouxe aos autos 

provas suficientes quanto à referida assertiva, na verdade, dos autos 

decorre elementos indiciários que contrariam tal afirmação. Sendo assim, 

diante da absoluta anemia de provas quanto à alegada hipossuficiência, 

determino seja a parte autora intimada, através de seu procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente elementos suficientes para a 

comprovação da sua condição de necessitada, inclusive, e se o caso, 

comprovante de renda, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça 

Gratuita. 5. Após, concluso para deliberação. 6. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde, 31 de outubro de 2017. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito (assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003336-81.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO)

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003336-81.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: LURDES ALVES DE SOUZA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. 1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, completar a petição inicial, indicando o endereço eletrônico, 

nos termos do artigo 319, II, do CPC. 2. No mesmo prazo, deve a parte 

autora emendar a petição inicial, informando precisamente as bonificações 

eventualmente recebidas. 3. Ainda, a isenção no pagamento da taxa 

judiciária, prevista no artigo 18 da Lei 7.347/85, diz respeito apenas à ação 

civil pública, na fase cognitiva, não se aplicando para as ações individuais, 

em que se postula a liquidação de danos individualmente sofridos, já que 

se inaugura novo processo, com nova distribuição, sendo, pois, devida a 

taxa judiciária. Nesse sentido: AÇÃO COLETIVA - SENTENÇA GENÉRICA - 

LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL - TAXA JUDICIÁRIA - CUSTAS 

INICIAIS DEVIDAS - Na execução individual, fundada em sentença 

genérica proferida em ação civil pública, são devidas custas iniciais, não 

se aplicando o art. 18 da Lei nº 7.347 /85 ( LACP ). RECURSO 

DESPROVIDO. (autos n. 0036183-87.2011.8.26.0000, Relator Sérgio 

Shimura, 23ª Câmara de Direito Privado, DJ 25/05/2011) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IDEC X BANCO DO BRASIL - PREPARO DAS 

CUSTAS INICIAIS - NECESSIDADE - PROVIMENTO CONJUNTO Nº 46/2015 - 

AÇÃO AUTÔNOMA - PREPARO DAS CUSTAS RECURSAIS - ATO 

INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 1- Independente 

de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, os poupadores 

detêm legitimidade de ajuizar cumprimento individual da sentença coletiva 

proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9. 2- A não incidência 

de custas e de Taxa Judiciária não se aplica quando se tratar de 

requerimento individual, ou em litisconsórcio, de cumprimento de sentença 

proferida em ação coletiva. 3- É devido o recolhimento de custas iniciais 

em execução individual de sentença coletiva, por ser ela verdadeira ação 

autônoma, e não mera fase de cumprimento de sentença em ações 

individuais, regulamentada pelos artigos 475-A e seguintes do Código de 

Processo Civil . 4- O pagamento das custas recursais pela parte que 

requer justiça gratuita é ato incompatível com a declaração de pobreza. (AI 

10024142906635001 MG, Relator José Flávio de Almeida, DJ 23/06/2015) 

4. De outro lado, verifica-se que, não obstante a parte autora tenha 

declarado “não ter condições de arcar com as custas processuais", não 

trouxe aos autos provas suficientes quanto à referida assertiva, na 

verdade, dos autos decorre elementos indiciários que contrariam tal 

afirmação. Sendo assim, diante da absoluta anemia de provas quanto à 

alegada hipossuficiência, determino seja a parte autora intimada, através 

de seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

elementos suficientes para a comprovação da sua condição de 

necessitada, inclusive, e se o caso, comprovante de renda, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 5. Após, concluso para 

deliberação. 6. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 6 de setembro 

de 2017. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (assinatura 

digital)

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003799-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DELARMI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003799-23.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: RAFAEL DELARMI REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos. 1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

completar a petição inicial, indicando a sua profissão, nos termos do artigo 

319, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial, bem como 

acostar ao feito comprovante de residência atualizado. 2. De igual modo, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, emendar a petição 

inicial, indicando o investidor que efetuou o pagamento através do 

“backoffice”, acostando ao feito o comprovante de pagamento/quitação do 

indigitado valor ao mesmo. 3. A isenção no pagamento das custas iniciais 

e taxa judiciária, prevista no artigo 18 da Lei 7.347/85, diz respeito apenas 

à ação civil pública, na fase cognitiva, não se aplicando para as ações 

individuais, em que se postula a liquidação de danos individualmente 

sofridos, já que se inaugura novo processo, com nova distribuição, sendo, 

pois, devida a taxa judiciária. Nesse sentido: AÇÃO COLETIVA - 

SENTENÇA GENÉRICA - LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL - TAXA 

JUDICIÁRIA - CUSTAS INICIAIS DEVIDAS - Na execução individual, 

fundada em sentença genérica proferida em ação civil pública, são 

devidas custas iniciais, não se aplicando o art. 18 da Lei nº 7.347 /85 ( 

LACP ). RECURSO DESPROVIDO. (autos n. 0036183-87.2011.8.26.0000, 

Relator Sérgio Shimura, 23ª Câmara de Direito Privado, DJ 25/05/2011) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA 

COLETIVA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IDEC X BANCO DO BRASIL - 

PREPARO DAS CUSTAS INICIAIS - NECESSIDADE - PROVIMENTO 

CONJUNTO Nº 46/2015 - AÇÃO AUTÔNOMA - PREPARO DAS CUSTAS 

RECURSAIS - ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA. 1- Independente de fazerem parte dos quadros associativos 

do IDEC, os poupadores detêm legitimidade de ajuizar cumprimento 

individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 

1998.01.1.016798-9. 2- A não incidência de custas e de Taxa Judiciária 

não se aplica quando se tratar de requerimento individual, ou em 

litisconsórcio, de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva. 3- 

É devido o recolhimento de custas iniciais em execução individual de 

sentença coletiva, por ser ela verdadeira ação autônoma, e não mera fase 

de cumprimento de sentença em ações individuais, regulamentada pelos 

artigos 475-A e seguintes do Código de Processo Civil . 4- O pagamento 

das custas recursais pela parte que requer justiça gratuita é ato 

incompatível com a declaração de pobreza. (AI 10024142906635001 MG, 

Relator José Flávio de Almeida, DJ 23/06/2015) 4. De outro lado, 

verifica-se que, não obstante a parte autora tenha declarado “não ter 

condições de arcar com as custas processuais", não trouxe aos autos 

provas suficientes quanto à referida assertiva, na verdade, dos autos 

decorre elementos indiciários que contrariam tal afirmação. Sendo assim, 

diante da absoluta anemia de provas quanto à alegada hipossuficiência, 

determino seja a parte autora intimada, através de seu procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente elementos suficientes para a 

comprovação da sua condição de necessitada, inclusive, e se o caso, 

comprovante de renda, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça 

Gratuita. 5. Após, concluso para deliberação. 6. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde, 31 de outubro de 2017. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito (assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004709-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LENI JANDREY LESEUX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE MANDADO DE INTIMAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA Expedido por 

ordem do(a) MM. Juiz CASSIO LUIS FURIM Dados do Processo: Processo: 

1004709-50.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 11.244,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora: REQUERENTE: LENI 

JANDREY LESEUX Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL . Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: LENI JANDREY 

LESEUX Endereço: Chácara Leseux, Zona Rural, CEP: 78455-000 LUCAS 

DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 ou Av. Mato Grosso, apto acima da 

Kirei Cosméticos, em frente Max Modas, Lucas do Rio Verde_MT Nome: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: desconhecido 

FINALIDADE(S): LEVAR A EFEITO O(S) ATO(S) INDICADO(S) ABAIXO, NO 

CAMPO “OBJETO”, em conformidade com o despacho abaixo transcrito e 

documentos eventualmente anexados, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado. Objeto: INTIMAÇÃO 

PARA COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DESIGNADA, CONFORME 

DESPACHO ABAIXO. Despacho/Decisão: Vistos. 1. Defiro os benefícios 

da justiça gratuita à parte autora, na forma do artigo 98 e seguintes do 
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CPC. 2. A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da 

matéria versada nos presentes autos demonstra que, a despeito de 

possível a autocomposição, a autarquia requerida não tem por hábito ou 

regra transacionar no interior do Estado. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida. 3. Cite-se a parte ré para que, no prazo de trinta (30) dias, 

apresente resposta escrita, acompanhada de documentos e 

especificando as provas que pretende produzir, inclusive eventual rol de 

testemunhas, advertindo-a dos efeitos advindos da revelia, quando e se 

aplicáveis. 4. Após, manifeste-se a parte requerente sobre a contestação 

e documentos no prazo de 15 (quinze) dias, especificando as provas que 

pretende produzir, inclusive eventual rol de testemunhas, se ainda não as 

tiver indicado. 5. Para prova oral, inclusive interrogatório, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 04/04/2018, às 14:30 

horas. 6. Cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele(a) arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, nos termos do artigo 455 e seguintes do CPC. 7. Expeça-se o 

necessário. 8. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 12 de 

janeiro de 2018. BELQUES SOLANGE GRISA LESEUX Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004706-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ARTEMIO LESEUX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004706-95.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: PEDRO ARTEMIO LESEUX REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita à parte autora, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. 2. A 

praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que, a despeito de possível a 

autocomposição, a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar no interior do Estado. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida. 3. Cite-se a parte ré para que, no prazo de trinta (30) dias, 

apresente resposta escrita, acompanhada de documentos e 

especificando as provas que pretende produzir, inclusive eventual rol de 

testemunhas, advertindo-a dos efeitos advindos da revelia, quando e se 

aplicáveis. 4. Após, manifeste-se a parte requerente sobre a contestação 

e documentos no prazo de 15 (quinze) dias, especificando as provas que 

pretende produzir, inclusive eventual rol de testemunhas, se ainda não as 

tiver indicado. 5. Para prova oral, inclusive interrogatório, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 04/04/2018 , às 14:00 

horas. 6. Cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele(a) arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, nos termos do artigo 455 e seguintes do CPC. 7. Expeça-se o 

necessário. 8. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 30 de 

Novembro de 2017. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito 

(Assinatura Digital)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 33542 Nr: 3411-21.2009.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A /MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:18.678/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Intimação da douta advogada da parte autora, para que junte aos autos, 

guia de recolhimento para utilização de selo na certidão de 

protesto.Esclarecendo que deve ser recolhida a guia para certidão e não 

autenticação de cópias.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1004895-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO BATISTA DA CUNHA (REQUERIDO)

BATISTA DA CUNHA & BATISTA SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004895-73.2017.811.0045 Cumpra-se na forma deprecada, 

com as baixas pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as 

homenagens de estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de dezembro de 

2017 Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004579-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA POSSIDONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ROBERTO PIRES DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004579-60.2017.8.11.0045 Nomeio, para exercer o papel 

de inventariante dos bens deixados em razão do falecimento do ‘de cujus’ 

Benedito Roberto Pires de Oliveira, a requerente Josefa Possidonio de 

Oliveira, mediante a lavratura de termo de compromisso [art. 617, 

parágrafo único do Código de Processo Civil]. Intime-se a inventariante 

para que, no prazo de 20 (vinte) dias: a) se manifeste sobre a 

possibilidade de conversão do rito de inventário para arrolamento de bens, 

na forma do que dispõe o art. 665 do Código de Processo Civil; b) 

providencie a apresentação de certidões negativas atualizadas de 

débitos, que demonstrem o pagamento dos tributos relativos aos bens do 

espólio e suas rendas. Logo após, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste. Não 

subsistindo a possibilidade de conversão do procedimento de inventário 

para arrolamento de bens, Determino que se proceda à intimação da 

inventariante para que, no prazo de 20 (vinte) dias, providencie a 

apresentação das certidões negativas atualizadas de débitos, que 

demonstrem o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e 

suas rendas. Após, concretize-se a citação da Fazenda Pública Estadual 

e Federal, mediante a observância do conteúdo normativo do art. 412, §§ 

5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, e da Fazenda Pública Municipal, 

mediante a expedição de mandado, a respeito dos termos do inventário e, 

também, para que seja viabilizado o exercício de direitos fiscais e de 

crédito [626 do Código de Processo Civil]. Logo em seguida, abra-se vista 

dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste. Por oportuno, defiro o beneficio da Justiça Gratuita. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de dezembro de 2017. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1464 de 1523



Processo Número: 1000745-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDA MARIA PEDERIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000745-49.2017.8.11.0045. Intimem-se as partes litigantes 

para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca do 

laudo pericial [art. 477, § 1.º do Código de Processo Civil/2015], bem como 

indiquem outras provas que pretendem produzir, especificando, de forma 

fundamentada, a sua necessidade. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de 

dezembro de 2017. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001198-78.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. G. D. J. G. (REQUERENTE)

SANDRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001198-78.2016.8.11.0045. Tendo em vista o teor da 

certidão retro, DESTITUO o digno perito Dr. Mário Kaway Filho do encargo 

a ele conferido, e NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico, Dr. 

Guido V. Cespedes, que deverá realizar a perícia no dia 07/03/2018, a 

partir das 08h30min, observada a ordem de chegada. Intimem-se as partes 

e seus advogados/procuradores, para que compareçam no consultório 

médico do Dr. Guido V. Cespedes, cujo endereço deverá constar no 

mandado, a fim de que o(a) requerente seja submetido(a) a perícia. 

ESTABELEÇO que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade. Arbitro os honorários periciais devidos ao 

Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), forte no 

art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 do Conselho da Justiça 

Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de dezembro de 2017. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001527-90.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE SOUSA DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

VIVIANE SOUSA DE SIQUEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001527-90.2016.8.11.0045 Indefiro o pedido de penhora de 

bens, haja vista que ainda não consumada a citação dos executados. 

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetive o 

andamento do processo, promovendo a citação dos executados. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 19 de dezembro de 2017. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004071-51.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR LONDERO (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004071-51.2016.811.0045. Aguarde-se o decurso do prazo 

de resposta estabelecido pelas partes na petição retro. Após, exaurido o 

prazo, intime-se a requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de 

dezembro de 2017. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1003558-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES OAB - MT0009510A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO FRANCISCO DE SOUZA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003558-49.2017.811.0045 Cumpra-se na forma deprecada, 

com as baixas pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as 

homenagens de estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de dezembro de 

2017. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1003342-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

R & E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT0003504S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA TRANSCOMPANHEIROS LTDA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003342-88.2017.811.0045. Tendo em vista que não houve 

manifestação do requerente, informando novo endereço da testemunha, 

devolva-se a carta precatória à comarca de origem com nossas 

homenagens, procedendo às baixas de estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 

19 de dezembro de 2017. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000534-13.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT0003286S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000534-13.2017.8.11.0045 Intime-se a apelada para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 

1.º do Código de Processo Civil]. Após, remeta-se o processo para o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de exame 

da matéria. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de dezembro de 

2017. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1003710-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALISUL ALIMENTOS SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LEMOS MACHADO OAB - RS31005 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS GUSTAVO EHLERT (DEPRECADO)

Magistrado(s):
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CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1003710-97.2017.811.0045. Intime-se a exequente, na 

pessoa do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo de 20 (vinte) 

dias, providencie o pagamento das despesas de locomoção do meirinho, 

sob pena de devolução da deprecata, independentemente de 

cumprimento. Não havendo manifestação e/ou pagamento no prazo, 

devolva-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de dezembro de 2017. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1004113-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRINEU ANTONIO FRANCESCHI - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1004113-66.2017.811.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada. Após com as baixas pertinentes, devolva-se a missiva, 

consignando-se as homenagens de estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 

de dezembro de 2017. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1004049-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES OAB - MT0009510A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO FLORENTINO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004049-56.2017.811.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada. Após com as baixas pertinentes, devolva-se a missiva, 

consignando-se as homenagens de estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 

de dezembro de 2017. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002957-77.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - MT0005885A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOELISE SPIES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002957-77.2016.811.0045. Proceda-se à citação da 

executada, mediante a expedição de mandado judicial, registrando-se o 

referencial de endereço indicado na petição inicial, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetue o pagamento da dívida, na forma do que dispõe o 

art. 8.º da Lei n.º 6.830/1980. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de 

dezembro de 2017. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1003982-91.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON DA SILVA MORAIS (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo: 1003982-91.2017.811.0045 Cumpra-se na forma deprecada. 

Após com as baixas pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se 

as homenagens de estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de dezembro de 

2017. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005149-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON WILGES BORDA (RÉU)

SUPREMO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EM GERAL LTDA - ME 

(RÉU)

SUMARA TISS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005149-46.2017.811.0045. Proceda-se à citação dos réus 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, procedam ao pagamento da 

quantia em dinheiro descrita na inicial, acrescida de honorários de 

advogado no percentual de 5% do valor atribuído à causa [art. 701 do 

Código de Processo Civil], ou formulem embargos à ação monitória [art. 

702 do Código de Processo Civil]. O cumprimento espontâneo do mandado 

judicial isentará o réu do pagamento de custas do processo [art. 701, § 1.º 

do Código de Processo Civil]. A ausência de pagamento e a 

não-apresentação de embargos à ação monitória produzirá a constituição, 

de pleno direito, de título executivo judicial, independentemente de qualquer 

tipo de formalidade [art. 701, § 2.º do Código de Processo Civil]. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 19 de dezembro de 2017. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005140-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DURIVALDO JOAO KIRST (EXECUTADO)

MELANIA TEREZINHA ZANELLA KIRST (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005140-84.2017.811.0045. Proceda-se à citação dos 

executados para que, no prazo de 03 (três) dias, realizem a quitação da 

dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do Código de 

Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, de depósito ou de caução, se oponham à execução, através de 

embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo 

Civil]. A ausência de pagamento voluntário, no prazo de 03 (três) dias, 

acarretará: a) na expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 829, 

§ 1.º do Código de Processo Civil]; b) na inclusão de registro desabonador 

em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. Arbitro honorários de advogado no percentual 

correspondente a 10% do valor total devido, registrando-se que, para a 

hipótese de pronto pagamento, a verba sofrerá redução pela metade [art. 

827, paragrafo único do Código de Processo Civil]. Intime-se o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 916 do Código de 

Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de dezembro de 2017. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005136-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANA GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo nº 1005136-47.2017.8.11.0045. Compulsando os autos, 

verifica-se que a presente demanda foi distribuída erroneamente para este 

Juízo, pois a petição inicial foi endereçada ao Juízo do Juizado Especial 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Diante disto, Determino a 

remessa deste processo ao Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca 

de Lucas do Rio Verde/MT, que detém competência para apreciar a 

matéria da demanda. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de 

dezembro de 2017. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002594-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI GOMES BRASIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TRASSI DE BRITO OAB - MT20958/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KASSIA STELLE RIGONI (RÉU)

 

Com lastro no teor do art. 334 do Código de Processo Civil e do Enunciado 

n.º 27 do FONAMEC, Determino a remessa do processo para o CEJUSC – 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT que realizar audiência de conciliação/mediação no 

dia 7 de março de 2017, às 13h30min. Intime-se o requerente. Proceda-se 

à citação e à intimação da requerida, registrando-se o referencial de 

endereço indicado na petição arquivada no evento n.º 10013561. O prazo 

de 15 (quinze) dias, para oferecimento da contestação, será contabilizado 

a partir da data da realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I 

do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. O comparecimento à 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, que outorgue poderes para transigir). 

A ausência injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade 

da justiça e implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o 

valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As 

partes devem estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público 

[art. 334, § 9.º do Código de Processo Civil]. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001259-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LOPES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para comparecer na perícia 

agendada para o dia 27 de janeiro de 2018 ás 13:00 horas, no Centro 

Médico Hasegawa, situado na Av. Mato Grosso, nº 1818/S, Bairro Jardim 

das Palmeiras, Lucas do Rio Verde/MT. Obs: Deverá ser informada à parte 

que o atendimento será feito por ordem de chegada.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36208 Nr: 1236-20.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOMAR NODARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJENANE NODARI - 

OAB:13824/MT, GILBERTO CRISTOFOLINI - OAB:15882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT/14.258-A

 Certifico e dou fé que em consulta ao site da Conta Única do TJMT 

verifiquei que não há mais valores disponíveis para liberação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36208 Nr: 1236-20.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOMAR NODARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJENANE NODARI - 

OAB:13824/MT, GILBERTO CRISTOFOLINI - OAB:15882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT/14.258-A

 Proceda-se a alteração dos dados e das informações relativas aos 

cadastros de advogados no processo, com o objetivo de atualizar os 

registros dos advogados que patrocinam os interesses da instituição 

financeira requerida em conformidade com a petição arquivada na fl. 495 

dos autos.

Logo após, expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro 

depositada no processo, em prol da instituição financeira requerida.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84265 Nr: 3790-54.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOTORANTIN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SIMON, DORVAL SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 Intimação da parte exequente para efetuar o recolhimento da guia de 

custas para expedir certidão de inteiro teor do ato de constrição judicial, 

para fins de averbação no Cartório de Registro de Imóveis [art. 844 do 

Código de Processo Civil].

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 137262 Nr: 1842-04.2017.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDQI, CDQI, LHDQI, DDLDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, TATIANA MARIANI BARAZETTI - OAB:OAB/MT 21074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para apresentar alegações finais no prazo de 

10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 149994 Nr: 9651-45.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA PARREIRA SARAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho
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 Cod. Proc.: 85542 Nr: 5137-25.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM, LMR, LMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora/exequente para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 120403 Nr: 760-69.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLB AGRONEGOCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE LIDIA PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA ANDRADE CAMPOS - 

OAB:17270, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora/exequente para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 30673 Nr: 917-86.2009.811.0045

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES DA ROCHA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, LEANDRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:MG/102.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora/exequente para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33073 Nr: 2938-35.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIQ DISTRIBUIDORA DE LIVROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIQ DISTRIBUIDORA DE LIVROS. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA, acima qualificada, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize a quitação total do débito no 

valor de R$ 1.156,95 ( um mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e 

cinco centavos), acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de 

Processo Civil].

Despacho/Decisão: Processo n.º 2938-35.2009.811.0045.Vistos em 

correição.Proceda-se à intimação da empresa executada, mediante a 

expedição de edital [art. 513, § 2.º, inciso IV do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize a quitação total do débito, 

acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. Após, 

abra-se vista dos autos ao Curador Especial e posteriormente para a 

Defensoria Pública para que, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, se 

manifestem.Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de outubro de 2017.Cristiano 

dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Borges, digitei.

Resumo da Inicial: "Tendo em vista que a r. sentença transitou em julgado, 

requeiro seja o requerido intimado para efetuar o cumprimento integral da 

aludida sentença, bem como para, em fase de cumprimento de sentença, 

no prazo de 15(quinze) dias efetivar o pagamento dos honorários 

advocatícios arbitrados em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação."

Lucas do Rio Verde, 12 de dezembro de 2017

Cleber Zuanazzi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91572 Nr: 5447-94.2013.811.0045

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON DEVISON DE SOUSA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13461-A/MT, OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO 

SOUZA LIMA - OAB:146474, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13.412-A, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:15079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação da parte autora sobre o desarquivamento dos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005226-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

POPCORN INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CMT IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA (RÉU)

NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005226-55.2017.8.11.0045. Compulsando os elementos 

informativos engendrados no processo, deflui-se que a compra dos 

bitrens ocorreu em janeiro e fevereiro de 2015 (evento nº 11247447), e 

que a requerente e a primeira requerida, na data de 15 de maio de 2015, 

em razão de problemas técnicos de fabricação, firmaram acordo 

estabelecendo, dentre outras obrigações, a realização dos reparos 

necessários nos veículos (evento nº 11247429). Não há notícia nos autos 

acerca da realização dos consertos nos veículos, nem comprovação de 

reclamação ou atendimento entre novembro/2015 e setembro/2017. 

Também não houve notificação das requeridas acerca de algum defeito ou 

reparo não efetivado. Por via de consequência, diante desta moldura, 

dado a imprecisão do termo inicial e de eventual interrupção do prazo de 

decadência, quanto ao pedido de substituição/troca dos produtos, com 

fundamento no conteúdo do art. 321 do Código de Processo Civil, 

Determino que a requerente promova a emenda da petição inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, com o objetivo de apresentar documentos hábeis a 

demonstrar a realização de reparos nos produtos e/ou a existência de 

reclamação em data posterior a 15/05/2015. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 24 de dezembro de 2017. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005200-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GEMELLI (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA OAB - PR18294 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005200-57.2017.8.11.0045. Compulsando o material 

cognitivo produzido no processo, depreende-se que a presente ação de 

conhecimento, ajuizada por Francisco Gemelli contra o Banco do Brasil 

S/A, refere-se ao contrato que é objeto da ação de execução de título 

extrajudicial, com as mesmas partes (em polos invertidos), a qual tramita 

sob o nº. 2800-97.2011.811.0045 (código nº 42491), na 1ª Vara desta 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Portanto, diante desta moldura, com 

espeque no conteúdo normativo do art. 55, §2º, inciso I do Código de 

Processo Civil/2015, declaro conexas as ações mencionadas e determino 

a remessa dos presentes autos para a 1ª Vara desta Comarca. Intime-se. 

Preclusa esta decisão, cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de 

dezembro de 2017. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005174-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA BARBOSA MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO)

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005174-59.2017.811.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que o autora 

comprovou a qualidade de segurada da Previdência Social, porquanto já 

vinha auferindo o auxílio-doença, que foi deferido entre 13/07/2016 e 

19/06/2017 (evento nº 11201186). Esmiuçando o acervo de informações 

engendradas, denota-se que a autora, em 29/04/2017, submeteu-se à 

avaliação médica, subscrita por profissional da área médica e 

devidamente habilitado para o desempenho de tal mister - Laudo Pericial 

real izado no âmbi to  da Rec lamatór ia  Traba lh is ta  n º 

0001778-70.2016.5.23.0101 (evento nº 11202392 - pág. 2/8) - 

oportunidade em que se constatou que a requerente apresenta 

"incapacidade parcial e temporária para o seu trabalho com tempo 

estimado de recuperação/restabelecimento de 6 meses após o 

estabelecimento do tratamento cirúrgico. Quanto ao grau de incapacidade 

devido a lesão da coluna lombar, considerando o conjunto dos valores do 

corpo humano, conforme França (2013) é possível estimar um déficit de 

25%" (sublinhei). Logo, nesse influxo de ideias, a princípio, está 

demonstrada, ainda que a título precário, a existência de moléstia que 

tornou a requerente incapaz para o exercício regular de suas atividades 

laborais habituais — circunstância que dá fundamento a plausibilidade do 

direito invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um segundo prisma 

de enfoque, considero que a requerente logrou êxito em expor situação 

pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da demora da 

prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à concessão do 

benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o benefício 

previdenciário tem natureza jurídica eminentemente alimentar, de tal sorte 

que a requerente e a entidade familiar que constituiu, dele dependem para 

proceder ao custeio de suas necessidades básicas de alimentação e 

vestuário, e quiçá para promover a sua própria sobrevivência. De mais a 

mais, ao que tudo indica pelas características intrínsecas da moléstia que 

a requerente suporta, não existem indícios de que dela venha convalescer 

rapidamente, o quê espelha a necessidade imperiosa de auferir 

rendimento mensal para que tenha condições de manter a sua própria 

subsistência e de sua família. Assim, da forma que se apresenta a 

situação, em que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo 

fato de que a requerente apresenta incapacidade e/ou impossibilidade 

contemporânea para o desempenho de atividade laboral — (‘fumus boni 

iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo 

risco que o não pagamento do referido benefício à requerente pode 

catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes 

as hipóteses que autorizam a concessão do pedido liminar postulado, de 

molde que a prestação provisória, a ser realizada pela autarquia 

requerida, do beneplácito do auxílio-doença é medida que se impõe. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de Determinar 

ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as providências 

necessárias no sentido de restabelecer o auxílio-doença à autora Ivana 

Barbosa Miranda, dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, 

devendo ser realizada nova reavaliação administrativa, a pedido da 

requerente perante a autarquia requerida, da necessidade da manutenção 

do benefício dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias [art. 60, §§ 8.º e 

9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Considerando-se as particularidades da causa 

e como forma de adequar o rito processual às necessidades do conflito 

[art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], visto que, como é cediço, 

a autarquia requerida, via de regra, não comparece às audiências 

marcadas e, como regra geral, também não formula proposta de acordo, 

deixo, para momento oportuno, a análise da conveniência da realização da 

audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à 

citação do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da assistência judiciária 

gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de dezembro de 2017. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005168-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA LUCIA DE PAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO)

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005168-52.2017.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestado médico particular. 

E do material cognitivo engendrado no processo, é possível divisar que há, 

sem sombra de dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, 

situação que repele a concessão da excepcional antecipação de tutela 

sem a realização de perícia médica judicial determinada para este fim. 

Portanto, RELEGO a análise do pedido de antecipação de tutela para 

momento posterior à realização de perícia médica judicial. NOMEIO, para 

exercer a função de perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, que 

deverá realizar a perícia no dia 07/03/2018, a partir das 8h30min, 

observada a ordem de chegada. Intimem-se as partes e seus advogados, 
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para que compareçam no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, 

cujo endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) requerente 

seja submetido(a) a perícia. Intimem-se as partes litigantes para que, caso 

queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes técnico, no prazo de 

15 (quinze) dias [art. 465 § 1.° do CPC/2015]. Arbitro os honorários 

periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 

do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

ESTABELEÇO que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade. Considerando-se as particularidades da 

causa e como forma de adequar o rito processual às necessidades do 

conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], visto que, como é 

cediço, a autarquia requerida, via de regra, não comparece às audiências 

marcadas e, como regra geral, também não formula proposta de acordo, 

deixo, para momento oportuno, a análise da conveniência da realização da 

audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à 

citação do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da assistência judiciária 

gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de dezembro de 2017. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001259-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LOPES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo n.º 1002559-36.2016.8.11.0045. Tendo em vista o teor do 

documento encartado no evento nº 11303784, determino a expedição de 

mandado judicial, com a finalidade de proceder a intimação pessoal da 

autora, para que compareça no consultório médico do Dr. Mario Kaway 

Filho, na data e horário designados, a fim de ser submetida à perícia 

médica. Proceda-se a intimação das partes, através de seus advogados, 

acerca da data e horário da perícia designada. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 10 de janeiro de 2018. Cássio Luis Furim, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001324-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PIVETTA CESARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo n.º 1001324-94.2017.8.11.0045. Defiro a liberação da quantia de 

R$ 40.514,71 (quarenta mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e um 

centavos), necessária para custear a sessão/aplicação prevista para o 

dia 12/01/2018, devendo a autora prestar contas, no prazo de 10 (dez) 

dias, a contar da data da realização do tratamento. Proceda-se a 

transferência eletrônica do valor para a Conta Corrente nº 7078-5, 

Agência nº 2304, Banco Unicred, de titularidade do Centro de Câncer de 

Sinop (CECANS) – CNPJ nº 05.668.840/0001-40. Cumpra-se integralmente 

a decisão encartada no evento nº 11072347. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 12 de janeiro de 2018. Cássio Luis Furim, Juiz de Direito em 

Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004772-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LATICINIOS LAGO VERDE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT0010172A (ADVOGADO)

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo n.º 1004772-75.2017.8.11.0045. Compulsando os elementos 

informativos produzidos no processo, verifica-se que foi deferido o pedido 

de tutela de urgência, sendo determinada a suspensão da exigibilidade do 

pagamento do tributo, objeto do DAR encartado no evento nº 10848287, 

contra a empresa requerente (evento nº 10946732). No entanto, embora o 

requerido tenha sido intimado sobre a decisão em 15/12/2017 (evento nº 

11343881), não houve o cumprimento do comando judicial, conforme se 

observa do teor do documento encartado no evento nº 11343867. Assim, 

como forma de concretizar o comando emanado da decisão judicial, 

determino a intimação do requerido, mediante expedição de mandado 

judicial e via Sistema PJe, para que tome as providências necessárias no 

sentido de cumprir a decisão judicial, dentro do prazo improrrogável de 5 

(cinco) dias, sob pena de incidência de multa arbitrada no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em benefício da autora [art. 297 e 

art. 536 do Código de Processo Civil/2015], sem prejuízo da realização de 

nova avaliação a respeito da necessidade/conveniência da manutenção, 

majoração ou redução das ‘astreintes’ [art. 537, § 1.º do Código de 

Processo Civil/2015]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de janeiro 

de 2018. Luis Cássio Furim, Juiz de Direito em Substituição Legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001314-84.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDINAR MENDES CORREA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001314-84.2016.8.11.0045. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, depreende-se que o requerido, 

devidamente citado, deixou de concretizar o pagamento espontâneo da 

dívida e também não apresentou embargos à ação monitória (evento n.º 

10749154). Logo, diante desta moldura, com espeque no conteúdo 

normativo do art. 701, § 2.º do Código de Processo Civil, Declaro 

constituído, de pleno direito, os documentos que fundamentam a ação 

monitória, como título executivo judicial. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

o cumprimento de sentença em ação monitória. Proceda-se à intimação do 

executado, através da expedição de mandado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, realize o pagamento integral do débito, acrescido de custas 

judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. Transcorrido o prazo de 15 

(quinze) dias sem quitação voluntária da dívida, inicia-se, de imediato, 

independentemente de penhora e nova intimação, o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentação de impugnação [art. 525 do Código de Processo 

Civil]. A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil]. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de dezembro de 2017. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.
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4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 133078 Nr: 6092-96.2012.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALCINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B

 Vistos etc.,

1. O presente processo executivo de pena foi encaminhado a este Juízo 

pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT para 

continuidade da fiscalização do cumprimento das condições no regime 

semiaberto impostas ao recuperando e demais providências, em virtude do 

mesmo ter declinado endereço no Município de Lucas do Rio Verde/MT.

 2. Dessa forma, e considerando a necessidade de readequação das 

condições para o cumprimento de pena no regime semiaberto nesta 

Comarca, designo para o dia 26 de junho de 2018, às 14h00min, a 

realização de audiência admonitória.

3. Intime-se o recuperando.

4. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

5. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 129138 Nr: 5191-49.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSON DIOGO PEREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295-MT

 Vistos etc.,

1. O presente processo executivo de pena foi encaminhado a este Juízo 

pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT para 

continuidade da fiscalização do cumprimento das condições no regime 

semiaberto da pena impostas ao recuperando e demais providências, em 

virtude do mesmo ter declinado endereço no Município de Lucas do Rio 

Verde/MT.

 2. Dessa forma, e considerando a necessidade de readequação das 

condições para o cumprimento de pena no regime semiaberto da pena 

nesta Comarca, designo para o dia 26 de junho de 2018, às 14h00min, a 

realização de audiência admonitória.

3. Intime-se o recuperando.

4. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

5. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 96298 Nr: 2985-33.2014.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTO JOSE DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT/14.539, PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA - OAB:18194-B

 Vistos etc.,

1. Diante do teor do parecer ministerial de fl. 546, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14 de março de 2018, às 13h30min, 

oportunidade em que será inquirida a testemunha de defesa Grazielli 

Lopes de Alencar e, ao final, interrogado o réu.

2. DEFIRO o pedido do Ministério Público de fl. 546 e, de consequência, 

expeça-se carta precatória à Comarca de Colinas do Tocantins/TO com a 

finalidade de inquirição da testemunha Andrea Piacenzo de Freitas Felipe, 

observando o endereço apresentado à fl. 547, consignando o prazo de 10 

(dez) dias para cumprimento.

 3. Homologo, por oportuno, a desistência formulada pelo Ministério Público 

acerca da oitiva da testemunha Hildes Leonardo Ramos ou Hildes de 

Oliveira e Souza.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 100758 Nr: 6495-54.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA FABIOLA RODRIGUES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON FLAVIO DE 

ANDRADE - OAB:6.730/MT

 Vistos etc.,

Não havendo preliminares a serem apreciadas, e não vislumbrando as 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (alterado 

pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e de 

consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 

de abril de 2018, às 14h30min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogado a ré.

Intimem-se o Ministério Público, a acusada, seu Defensor, bem como as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 141759 Nr: 1054-63.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA BELLEZE 

SILVA - OAB:9601-A

 Vistos etc.,

1. Da pena privativa de liberdade

O presente processo executivo de pena foi encaminhado a este Juízo pelo 

Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT para continuidade da 

fiscalização do cumprimento das condições no regime semiaberto 

impostas a recuperanda e demais providências, em virtude da mesma ter 

declinado endereço no Município de Lucas do Rio Verde/MT.

 Dessa forma, e considerando a necessidade de readequação das 

condições para o cumprimento de pena no regime semiaberto nesta 

Comarca, designo para o dia 26 de junho de 2018, às 14h00min, a 

realização de audiência admonitória.

Intime-se a recuperanda.

Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

2. Da pena restritiva de direitos

Certifique-se se a recuperanda cumpriu integralmente a pena restritiva de 

direitos que lhe foi imposta.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 145920 Nr: 6826-31.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGISSON JOSE DE CASTRO - 

OAB:6214

 Vistos etc.,

Não havendo preliminares a serem apreciadas, e não vislumbrando as 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (alterado 

pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e de 

consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 
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de janeiro de 2018, às 16h00min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogado o réu.

Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor, bem como as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 150098 Nr: 9721-62.2017.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZÉLIA MARTINS DA SILVA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onesio Antonio de Souza - 

OAB:19867-O/MT

 Vistos etc.,(...) ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos esposados na 

decisão de fls. 19/20, em consonância com o parecer Ministerial, 

MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva da requerente, e 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

requerente ZÉLIA MARTINS DA SILVA MACEDO, qualificada nos autos.Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 142097 Nr: 4606-60.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO PEREIRA DE SOUZA, MADALENA 

PIRES DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082, JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - OAB:8159, 

NILTON GOMES DA SILVA - OAB:0851/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiona estes autos com a finalidade 

de intimar a Defesa acerca do Parecer Ministerial juntado à fl. 242

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 117403 Nr: 8069-78.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DE SOUZA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Vistos etc.,

1. Ante o teor do petitório de fls. 105/108, bem como o parecer favorável 

do Ministério Público de fl. 109, DEFIRO o deslocamento do recuperando 

para a Comarca de Barra do Bugres/MT, pelo prazo de até 07 (sete) dias, 

durante as comemorações natalinas, mediante a informação prévia a este 

Juízo do período de ausência desta Comarca.

2. Com a informação do período, comunique-se o setor de monitoramento 

do CDP de Lucas do Rio Verde/MT.

3. Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 133252 Nr: 7449-32.2016.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIELY GOMES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o(a) advogado(a) da acusada Natiely Gomes de Carvalho, para 

que, dentro do prazo legal, apresente os memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 144534 Nr: 5950-76.2017.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO, JOSE 

CARLOS DA SILVA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTONIO 

BIOLCHI - OAB:18488/O

 Vistos etc.,

1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em Juízo, vez que a 

mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, 

e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 395 do mesmo 

Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da peça inicial ser 

apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos processuais e 

condições para o exercício da ação penal, bem como existir nos autos 

lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa para o 

exercício da ação penal.

 2. Ante o que preceitua o art. 56 da Lei 11.343/2006, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 02 de fevereiro de 2018, às 

13h30min. Saliento, que na referida audiência será realizado os 

interrogatórios dos denunciados, bem como a oitiva das testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa que residem nesta Comarca. Se houver 

testemunhas residentes em outra comarca, expeça-se imediatamente 

carta precatória. Citem-se os acusados do recebimento da presente 

denúncia, intimando-os e requisitando-os, se necessário, da audiência 

supradesignada. Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público. Requisite-se 

os laudos periciais, se necessário.

 3. Comunique-se do recebimento da presente denúncia ao Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação e a Delegacia de onde se originou o inquérito, bem 

como seja procedida a anotação dos dados no banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações (SINIC), conforme determina o inciso IV, 

do item 7.5.1, da CNGC/MT.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 144534 Nr: 5950-76.2017.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO, JOSE 

CARLOS DA SILVA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTONIO 

BIOLCHI - OAB:18488/O

 Dia 02 de fevereiro de 2018, ás 13h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 97103 Nr: 3622-81.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAILTON RIBEIRO LUSTOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiani Pereira de Souza - 

OAB:MT0021223O, JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - 

OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

1 – Não tendo sido impugnado o cálculo de pena (fl. 150) pelas partes, 

HOMOLOGO os termos do referido documento, para os devidos fins.

 2 – Proceda–se a entrega de fotocópia da liquidação de pena ao 

recuperando.

3 – Dessa feita, aguarde-se o cumprimento do requisito objeto para 

progressão de regime.
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4 – Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 108007 Nr: 2838-70.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MONTEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado do reeducando para se manifestar sobre o cálculo 

de pena de fl. 150, no prazo de 03 (três) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 133277 Nr: 7466-68.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947

 Vistos etc.,

Trata-se de Agravo em Execução interposto pela Defesa, em face da 

decisão de fls. 82/83 que determinou a regressão de regime pelo 

cometimento de falta grave (fls. 90/95).

Analisando detidamente as razões invocadas pela Defesa, tenho que a 

decisão que determinou a regressão de regime do recuperando de fls. 

82/83 não deve ser reformada, eis que seus fundamentos bem resistem 

aos argumentos do recorrente.

ISSO POSTO, pelos fundamentos insertos no decisum objeto do presente 

recurso, concluo que não deve ser modificada a decisão recorrida, pelo 

que a mantenho integralmente.

 Assim, formalize o instrumento e remeta-o ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, observadas as formalidades legais.

Findo, cumpra-se as determinações finais da decisão de fls. 82/83.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 136560 Nr: 1473-10.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDPDS, ALDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LEONAR MARTINS - 

OAB:MT/7.975-B, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:MT/16.505-B

 ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE EM PARTE a peça inicial acusatória, 

para o fim de:1)CONDENAR o acusado JACKSON DIOGO PEREIRA DE 

SOUSA, qualificado nos autos, na prática dos crimes descritos no artigo 

157, § 2º, incisos I e II, por três vezes (vítimas Vilmar Fernandez de 

Souza, Anna Renata Ribeiro Amazonas e Anna Flávia Amazonas 

Domingos), no artigo 157, § 2º, incisos I e II, c/c artigo 61, inciso II, alínea 

“h” (vítima Valdir Verdadeiro de Souza) e no artigo 157, § 3º, segunda 

parte, c/c o artigo 14, inciso II (vítima Clebes Alves Domingos), na forma do 

artigo 29, “caput”, e do artigo 70, “caput”, e no artigo 213, “caput”, na 

forma do artigo 69, “caput”, todos do Código Penal; e ABSOLVÊ-LO da 

prática do crime descrito no artigo 329, “caput”, do Código Penal, com 

fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.2)CONDENAR o acusado ARIOSVALDO LIMA DE SANTANA 

OLIVEIRA, qualificado nos autos, na prática dos crimes descritos no artigo 

157, § 2º, incisos I e II, por três vezes (vítimas Vilmar Fernandez de 

Souza, Anna Renata Ribeiro Amazonas e Anna Flávia Amazonas 

Domingos), no artigo 157, § 2º, incisos I e II, c/c artigo 61, inciso II, alínea 

“h” (vítima Valdir Verdadeiro de Souza) e no artigo 157, § 3º, segunda 

parte, c/c o artigo 14, inciso II (vítima Clebes Alves Domingos), na forma do 

artigo 29, “caput”, e do artigo 70, “caput”, todos do Código Penal; e 

ABSOLVÊ-LO da prática do crime descrito no artigo 15, da Lei nº. 

10.826/2003, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 140155 Nr: 3531-83.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELA LEANDRO DA CONCEIÇÃO, 

ROSALINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEIREDO DA SILVA 

- OAB:21.214

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a 

Peça Inicial Acusatória, para CONDENAR os acusados FRANCIELA 

LEANDRO DA CONCEIÇÃO e ROSALINO DA SILVA, qualificados nos 

autos, na prática dos crimes descritos no artigo 157, § 2º, incisos I e II, por 

06 (seis) vezes (fato 01, 02, 03, 04, 05 e 07), e no artigo 157, § 2º, inciso 

II, por uma vez (fato 06), na forma do artigo 71, “caput”, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 140581 Nr: 3780-34.2017.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDCDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SAMIR DE DEUS - 

OAB:21271/mt

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado do reeducando para se manifestar sobre o cálculo 

de pena de fl. 34, no prazo de 03 (três) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 141166 Nr: 4098-17.2017.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR NUNES DA SILVA, LUIZ PABLO DE 

AMORIM GRASSI, JOSE FILHO PINTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEIREDO DA SILVA 

- OAB:21.214, JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - OAB:20055/MT, 

LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO - OAB:18267-O/MT, 

MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:727

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE 

EM PARTE a denúncia, para:1 - CONDENAR o acusado LEONIR NUNES DA 

SILVA, qualificado nos autos, como incurso no crime descrito no artigo 33, 

“caput”, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006; e 

ABSOLVÊ-LO da imputação do artigo 35, “caput”, c/c o artigo 40, inciso VI, 

ambos da Lei nº 11.343/2006, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP; 

e,2 – ABSOLVER os acusados LUIZ PABLO DE AMORIM GRASSI e JOSÉ 

FILHO PINTO LIMA, qualificados nos autos, das imputações que lhe são 

feitas no presente feito, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 150465 Nr: 24-80.2018.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN ANDREY DOS SANTOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947

 Vistos etc.,(...) ISSO POSTO, com fundamento no artigo 316 do Código de 

Processo Penal, REVOGO o decreto de prisão preventiva contra o 

requerente JEAN ANDREY DOS SANTOS GONÇALVES, qualificado nos 

autos.Não obstante, fixo as seguintes medidas cautelares diversas da 

prisão:a)Comparecer em todos os atos a que for intimado;b)Não mudar de 

residência sem prévia comunicação a este Juízo;c)Não se ausentar da 

Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem autorização deste 
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Juízo;Expeça-se o competente alvará de soltura, se por outro motivo não 

estiver preso.2. Do pedido de restituição de coisa apreendidaPretende o 

requerente a restituição dos seguintes objetos apreendidos: 01 (uma) 

motocicleta CG 160 FAN ESDI 2016/2016, preta, placa QBX3833 e 01 (um) 

aparelho de telefone celular Samsung Gal. J7 Duos PT.A matéria em 

questão (restituição das coisas apreendidas) encontra-se regulamentada 

no artigo 118 e seguintes do Código de Processo Penal.Da análise dos 

dispositivos legais supracitados, extraem-se os seguintes requisitos para 

restituição das coisas apreendidas: 1) Induvidoso o direito do requerente, 

2) não interessar(em) ao processo e 3) Restituível(eis) o(s) objeto(s) 

pretendido(s). Pois bem.No caso versando, vislumbra-se que os objetos 

apreendidos não são passíveis de restituição, pois podem ser objeto de 

perda em favor da União, por serem produtos ou instrumentos do crime de 

tráfico ilícito de droga, nos termos do artigo 63 da Lei n/º 

11.343/2006.Ademais, o Ministério Público manifestou de forma 

desfavorável.Logo, o pedido de restituição deve ser indeferido.ISSO 

POSTO, com fundamento no artigo 118 e seguintes do Código de Processo 

Penal, INDEFIRO o pedido de restituição constante no item “d” do petitório 

de fls. 26/34.Expeça-se o necessário.3. Às providências e expedientes 

necessários, observando as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 142135 Nr: 4627-36.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILCELITO GUILHEN, ALESSANDRO DE 

CARVALHO NUNES, JOSUEL MAGALHÃES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a 

denúncia, para CONDENAR os acusados ALESSANDRO DE CARVALHO 

NUNES e JOSUEL MAGALHÃES DE CARVALHO, qualificados nos autos, 

como incursos nos crimes descritos no artigo 33, “caput”, e no artigo 35, 

“caput”, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 158, § 1º, do Código 

Penal, na forma do artigo 69, “caput”, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 148849 Nr: 8941-25.2017.811.0045

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDLDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTÔNIO MENDES - OAB:11341/A-MT

 Vistos etc.,

Considerando o fato da requerente ter declarado que não sofreu ameaças 

e agressões físicas (termo de declarações de fl. 03);

Considerando o fato do casal ter recentemente efetuado acordo no âmbito 

cível em relação a união estável, partilha de bens, guarda, visita e 

alimentos (documento de fls. 38/46);

Considerando o fato da requerente ter declarado nesse acordo que não 

há necessidade de manutenção das medidas protetivas fixadas;

Considerando o fato de nesse acordo a requerente ter concordado em 

compartilhar o escritório de trabalho com o requerido;

Considerando o contido no relatório psicossocial de fls. 13/20;

Ante o exposto, tenho, por bem, determinar que a requerente e o 

requerido continuem sendo acompanhados pela Equipe Multidisciplinar do 

Fórum, com vista a resolução amigável do litigio e pacificação do ambiente 

familiar, com os encaminhamentos que forem necessários.

Determino, outrossim, que o casal seja encaminhado para o Setor de 

Mediação do Fórum, para as providências necessárias no caso versando.

A Equipe Multidisciplinar e o Setor de Mediação deverão, ao final, 

encaminhar relatório a este Juízo, salvo se perceberem situação de risco 

a integridade física e psíquica da requerente.

 Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERI TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO RIBEIRO SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000998-37.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ALBERI TEODORO 

REQUERIDO: JOSE FRANCISCO RIBEIRO SILVA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte autora afirma e comprova ser credora da requerida na quantia de 

R$ 3.000,00 valor representado pela nota promissória lançada em ID 

5573151. Pleiteia, ainda, o pagamento de indenização a título de danos 

morais. Em contestação, a parte requerida confessa se devedora, todavia 

não possui condições de quitar o débito à vista, podendo fazê-lo, porém, 

de maneira parcelada. Todavia, não apresentou proposta de 

parcelamento. Pois bem. Levando-se por linha de estima que o fato 

constitutivo do direito da parte requerente, derivado da existência e da 

formação da relação contratual e o não cumprimento da obrigação, 

despontam devidamente comprovados, considero que a procedência da 

pretensão de cobrança de valores é medida que se impõe. Por derradeiro, 

de suma importância enfatizar, por conveniente, com relação à definição 

do termo inicial dos encargos de mora, que os juros de mora, na ação de 

cobrança ou na ação monitória, fundamentadas em título desprovido de 

eficácia executiva, cuja cobrança não se realizou em momento anterior 

por inércia do credor, incidem a partir da citação, dado a aplicabilidade da 

regra contida no conteúdo normativo do art. 219 do Código de Processo 

Civil e do art. 406 do Código Civil/2002 [cf.: STJ, AgRg no AREsp n.º 

138.460/RS, 4.ª T., Rel.: Min. Marco Buzzi, j. 04/02/2014; STJ, REsp n.º 

554.694/RS, 4.ª T., Rel. Min. Barros Monteiro, j. 06/09/2005] e a correção 

monetária, porque objetiva viabilizar a recomposição do valor monetária 

corroído pelo decurso do tempo, tem incidência desde o vencimento do 

título cobrado [cf.: STJ, AgRg no Ag n.º 666.617/RS, 3.ª T., Rel.: Min. 

Humberto Gomes de Barros, j. 01/03/2007]. Outrossim, no tocante ao 

pedido de condenação da parte requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais, verifico que o mesmo não merece acolhimento, uma vez 

que a situação vivenciada pelo autor não extrapolou a esfera do mero 

aborrecimento. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Condenar a requerida no 

pagamento da quantia em dinheiro correspondente a R$ 3.000,00, com 

incidência de correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a 

partir do vencimento da dívida, e juros moratórios na ordem de 12% ao ano 

[art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do 

CTN], contados a partir da data da citação; b) Declarar encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à 

condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do pagamento de 

custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de 

junho de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 30 de junho de 

2017. Gisele Alves Silva Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000851-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILTON DOS SANTOS LAGO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDI SHOP SA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CARVALHO CASTELO BRANCO OAB - PI3883 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000851-11.2017.8.11.0045 REQUERENTE: CLEMILTON DOS 

SANTOS LAGO REQUERIDO: CREDI SHOP SA ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com 

o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Aduz a parte requerente 

que teve nome inscrito no serviço de proteção ao crédito em decorrência 

de dívida inexistente lançada pelo reclamado. Afirma que desconhece a 

origem da dívida. A requerida, em sede contestatória, apresentou o 

contrato objeto da negativação assinado pela parte autora (ID 6873307). É 

evidente, portanto, que o reclamado se incumbiu e provou a regularidade 

do contrato e débito, estando inocorrente qualquer ato ilícito. Diante desse 

quadro fático o reclamante apresenta desistência da reclamação. 

Outrossim, a conduta da reclamante encontra-se eivada de má-fé. Explico. 

A reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica. A apresentação de versão falsa em juízo é fato 

extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual pela reclamante ao 

negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador a erro 

constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo 

que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e 

tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. Outrossim, verifica-se, pelos fatos apresentados, 

que a litigância de má-fé por parte da requerente restou flagrante, dadas 

as provas apresentadas pela requerida, as quais demonstram claramente 

o vínculo ensejador da dívida, consubstanciado em contrato devidamente 

assinado. Flagrante, assim, a litigância de má-fé, diante da tentativa de 

alterar a verdade dos fatos, bem ainda por ter aforado ação descabida, 

em que pleiteia danos morais de forma irresponsável. Quanto ao pedido 

contraposto de cobrança do débito objeto da negativação, diante dos 

documentos apresentados (contrato e faturas) e o fato da parte autora 

não ter comprovado o pagamento da dívida, vislumbro que ficou 

demonstrado nos autos que a parte requerente deve à requerida, o valor 

oriundo das negativações. Sobre referido valor deverá incidir correção 

monetária, calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a partir do vencimento da 

dívida, e juros moratórios na ordem de 12% ao ano [art. 406 e art. 591, 

ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do CTN], contados a partir 

da data da citação. Ante o exposto: a) JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na petição inicial; b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos contrapostos para: b.1) CONDENAR a parte autora ao pagamento 

da quantia de R$ 140,00, com incidência de correção monetária, calculada 

pelo IPC-Fipe, contabilizada a partir do vencimento da dívida, e juros 

moratórios na ordem de 12% ao ano [art. 406 e art. 591, ambos do Código 

Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do CTN], contados a partir da data da 

citação; b.2) CONDENAR a parte autora ao pagamento das custas, 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, e 

multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor da causa; c) DECLARAR 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª 

Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

14 de junho de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de junho de 

2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-57.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO)

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010131-57.2012.8.11.0045 REQUERENTE: LUCAS FRATARI 

DA SILVEIRA TAVARES REQUERIDO: TERRA NETWORKS BRASIL Vistos. 

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito, Indenização por Dano Mora, 

Dano Material e Pedido de Tutela Antecipada, movida por Lucas Fratrari da 

Silveira Tavares contra Terra – Terra networks Brasil S.A, todos 

qualificados nos autos. A tutela foi parcialmente deferida, determinando à 

Reclamada que efetue a cobrança tão somente do valor contratado, ou 

seja, R$ 6,90 (seis reais e noventa centavos) mensais, bem como cesse a 

cobrança de valores indevidos na conta corrente do autor, sob pena de 

pagamento de multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por lançamento 

indevido (id. 579869). A reclamada informou na petição de id. 579871, o 

cumprimento da liminar. O autor relatou na petição de id. 579875, que a 

reclamada não cumpriu a liminar concedida pelo juízo. Apresentação de 

contestação na identificação n. 579877. Em audiência de conciliação, as 

partes não formularam acordo (id. 579880). O autor impugnou (id. 

579881). Nova petição do requerente (id. 579884 e id. 579886). A decisão 

de id. 579888 majorou multa cominatória, para a hipótese de 

descumprimento da obrigação de fazer e de não fazer, para no patamar 

de valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por dia. Petição da reclamada (id. 

579889). O autor peticionou especificando provas (id. 579890). O autor 

novamente informa o descumprimento da liminar (id. 579894 e id. 579905). 

Houve audiência de instrução conforme id. 579895. Na identificação n. 

579906, o juízo proferiu a sentença favorável ao autor. O requerido 

interpôs recurso inominado (id. 579908). As contrarrazões foram 

apresentadas (id. 579909). O recurso foi desprovido conforme acordão 

de id. 579915. Relatório de migração para PJe (id. 579917). A reclamada 

efetuou o pagamento da condenação na importância de R$ 14.491,06 

(quatorze mil, quatrocentos e noventa e um reais e seis centavos) e 

apresentou comprovante descrito na identificação n. 1013098. O autor 

requereu o levantamento do pagamento (id. 104920), o qual foi deferido e 

levantado conforme id. 1067112. Decisão de id. 1067136, determinou o 

arquivamento em razão do pagamento. Em id. 1524333, veio aos autos 

pedido de execução de multa astreintes da decisão de id. 579869. Em id. 

1524611, o requerente pleiteou a execução da multa astreintes fixada na 

decisão de id. 579888, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de 

descumprimento. Consta na id. 1527077 pedido de cumprimento da 

sentença proferida na identificação n. 579906. Decisão de id. 1580716, 

reduzindo os valores da multas executadas pelo autor, rejeitando também 

o cumprimento de sentença de id. 1527077, bem como determinando a 

apresentação de novo cálculo. O autor juntou o primeiro cálculo conforme 

id. 4340174. O segundo cálculo esta acostado na petição de id. 4340738. 

Posteriormente, o reclamado apresentou embargos à execução, relatando 

que garantiu o juízo, bem como requereu a redução da multa. Impugnação 

do embargos acostada id. 4778526. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Dispõe a Lei 9.009/95, em seu art. 52, IX que: Art. 52. A execução da 

sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que 

couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes 

alterações: (...) IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da 

execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, 

se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de 

cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. (...) Analisando os embargos à execução 

apresentados nos autos (id. 4649097), verifica-se que o embargante 

alega excesso na execução, contudo em seus pedidos se insurge contra 

o valor da multa arbitrada em sede de liminar, e postula pela redução 
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destas multas. Ocorre que os valores das multas proferidas nas decisões 

de id. 579869 e id. 579888, já foram reduzidas de ofício na decisão de id. 

1580716, o qual fixou o patamar de R$ 30,00 (trinta reais) contados a 

partir do dia 14.4.2012 e a segunda no patamar de R$ 60,00 (sessenta 

reais) contados do dia 17.12.2013, e ainda determinou a apresentação de 

novo cálculo, o qual foi juntado nas petições de id 4340174 e id. 4340738. 

Assim sendo, não há que se falar em nova redução, visto que o valor se 

tornou elevado em razão do descumprimento das decisões judiciais por 

parte do embargante por um longo período de tempo. Também deve ser 

rechaçada a alegação de que a multa não poderia ultrapassar o valor de 

quarenta salários mínimos, uma vez que os Juizados Especiais são 

competentes para executar os seus próprios julgados, como no caso dos 

autos. Neste sentido, a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

COMPETÊNCIA - JUIZADO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE SEUS JULGADOS - 

VALOR SUPERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - 

POSSIBILIDADE – AGRAVO IMPROVIDO. O valor de 40 (quarenta) salários 

mínimos previsto no art. 3, §1º, I da Lei 9.099/95 deve ser observado no 

momento da propositura da ação, não podendo ser utilizado para limitar 

execução que eventualmente seja superior, quer em razão dos 

acréscimos legais, quer em razão de eventuais multas aplicadas. Os 

juizados especiais são competentes para executar os seus próprios 

julgados mesmo quando o valor é superior a 40 (quarenta) salários 

mínimos. (AI 128938/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/05/2015, 

Publicado no DJE 28/05/2015) Conclui-se, portanto, que não houve 

excesso de execução, mas inconformismo do embargante quanto às 

astreintes aplicadas. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no 

artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, os embargos devem ser rejeitados. Isto 

posto, pelos fatos e fundamentos expostos, julgo improcedentes os 

embargos à execução e decido o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC. Defiro o levantamento dos valores 

depositados nos autos em favor do exequente/embargado. Após o 

trânsito em julgado desta decisão, expeçam-se os alvarás determinados. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 15 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002228-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLIMPIO DIAS JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002228-17.2017.8.11.0045 REQUERENTE: SANDRA MARIA 

GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME REQUERIDO: JOSE OLIMPIO DIAS 

JUNIOR Vistos em correição. Promova-se a busca de endereço dos 

requeridos, nos sistemas disponíveis. No caso de ser encontrado 

endereço diverso do contido nos autos, citem-se os requeridos no 

endereço encontrado. Caso não seja encontrado o endereço, intime-se o 

exequente para requerer o que de direito e interesse no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 30 de novembro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001750-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JS DIESEL MECANICA E AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SANDESKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001750-09.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JS DIESEL 

MECANICA E AUTO PECAS LTDA - EPP REQUERIDO: EDSON SANDESKI 

Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência 

desta reclamação, conforme consta em petição de id 9896008. Nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a empresa requerida isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 25 de novembro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 27 de novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003498-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA RAIMUNDA DE OLIVEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003498-76.2017.8.11.0045 REQUERENTE: SANDRA 

RAIMUNDA DE OLIVEIRA DA COSTA REQUERIDO: L. A. M. FOLINI 

COBRANCAS - ME Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Intimada a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, a emendar a inicial para que apresentasse 

comprovante de residência em seu nome (ID 10170625), documento 

indispensável à propositura da ação, deixou de fazê-lo (ID 10690127), 

infringindo o disposto nos artigos 320, cc 321, ambos do NCPC/2015. Ante 

o exposto, com amparo nos artigos 330, inciso I cc 485, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, e julgo extinto o 

processo, sem resolução de mérito. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz 

da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

25 de novembro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos 

etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme 

autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 27 

de novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001696-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DE FRANCA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001696-43.2017.8.11.0045 REQUERENTE: CRISTIANO DE 

FRANCA REIS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Em decorrência da ausência do reclamante na audiência de 

conciliação, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de 

novembro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 

40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de novembro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003959-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003959-48.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MOACIR RIBEIRO 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Intimada a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, a emendar a inicial para que apresentasse 

comprovante de residência em seu nome (ID 10376612), documento 

indispensável à propositura da ação, deixou de fazê-lo (ID 10653269), 

infringindo o disposto nos artigos 320, cc 321, ambos do NCPC/2015. Ante 

o exposto, com amparo nos artigos 330, inciso I cc 485, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, e julgo extinto o 

processo, sem resolução de mérito. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz 

da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

25 de novembro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos 

etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme 

autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 27 

de novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003494-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON BRAGA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003494-39.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JEFERSON BRAGA 

DE CARVALHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Intimada a parte autora, na pessoa de seu advogado, a emendar a inicial 

para que apresentasse comprovante de residência em seu nome (ID 

10193219), documento indispensável à propositura da ação, deixou de 

fazê-lo (ID 10625563), infringindo o disposto nos artigos 320, cc 321, 

ambos do NCPC/2015. Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, inciso 

I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

petição inicial, e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de novembro de 2017. Thuany Priscila 

Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. 

Lucas do Rio Verde/MT, 27 de novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003714-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER AMORIM SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003714-37.2017.8.11.0045 REQUERENTE: WAGNER AMORIM 

SOBRINHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Intimada a parte autora, na pessoa de seu advogado, a 

emendar a inicial para que apresentasse contrato de locação com firma 

reconhecida em cartório (ID 10211541), documento indispensável à 

propositura da ação, deixou de fazê-lo (ID 10625451), infringindo o 

disposto nos artigos 320, cc 321, ambos do NCPC/2015. Ante o exposto, 

com amparo nos artigos 330, inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, e julgo extinto o 

processo, sem resolução de mérito. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz 

da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

25 de novembro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos 

etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme 

autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 27 

de novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003720-44.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON CARDOSO COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003720-44.2017.8.11.0045 REQUERENTE: GERSON CARDOSO 

COUTINHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Intimada a parte autora, na pessoa de seu advogado, a 

emendar a inicial para que apresentasse contrato de locação com firma 

reconhecida em cartório (ID 10210354), documento indispensável à 

propositura da ação, deixou de fazê-lo (ID 10625409), infringindo o 

disposto nos artigos 320, cc 321, ambos do NCPC/2015. Ante o exposto, 

com amparo nos artigos 330, inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, e julgo extinto o 

processo, sem resolução de mérito. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz 

da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

25 de novembro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos 

etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme 

autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 27 

de novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002286-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE RIBAMAR SANTANA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002286-20.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JOSE DE RIBAMAR 

SANTANA PEREIRA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Em decorrência da ausência do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª 

Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

25 de novembro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos 

etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza 

o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de 

novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000859-85.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANIEL DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1000859-85.2017.8.11.0045 Vistos. Intime-se a parte autora, na pessoas 

do seu advogado, para juntar nos autos comprovante de endereço em seu 

nome, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos para deliberação. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 14 de novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001675-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RAYANE DE LACERDA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001675-67.2017.8.11.0045 REQUERENTE: FRANCISCA 

RAYANE DE LACERDA CARDOSO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 

S.A Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Em decorrência da ausência do 

reclamante na audiência de conciliação, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o 

MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 25 de setembro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 23 de outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004517-54.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZELMA ARAUJO FRANCA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

06/03/2018. às 13:30 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012144-24.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDINEI DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

06/03/2018. às 13:45 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002233-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. CHRISOSTHEMOS DROGARIA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

06/03/2018. às 14:00 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001704-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA NASCIMENTO DE LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

06/03/2018. às 14:30 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003145-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON SIQUEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Vistos. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de 

consumo de serviços de telefonia, consumo de água, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 30 de agosto de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003145-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON SIQUEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

06/03/2018. às 15:15 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001745-21.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TRINDADE & TRINDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERI BAMPI (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

14/03/2018. às 14:00 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010837-35.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIZ PRATES REGENOLD POMPEU (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010837-35.2015.8.11.0045 REQUERENTE: THAIZ PRATES 

REGENOLD POMPEU REQUERIDO: VIVO S.A. Visto etc., 1. Inicialmente, 

determino que a Secretaria Judicial providencie a regularização dos 

registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza 

da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

cumprimento/execução de sentença. 2. Intime-se a devedora, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor 

apresentado no Id nº 1440706, consignando que, caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, 

§ 1º). 3. Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para pagamento da dívida. Efetuada a penhora e elaborado o 

respectivo auto, intimem-se imediatamente os devedores, na pessoa de 

seu advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente, para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 525, do CPC. Fixo os honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa. 

Consigne no mandado que, caso haja o pagamento integral da dívida no 

prazo fixado, a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, 

§ 1.º). 4. Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de abril 

de 2017. Hugo José Freitas da Silva Juiz de Direito em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004094-94.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004094-94.2016.8.11.0045 REQUERENTE: ANA CAROLINA 

MORAES DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados 

nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 

2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, 

ambos do FONAJE. Em decorrência da ausência do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª 

Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

23 de fevereiro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos 

etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme 

autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 28 

de fevereiro de 2017. Cristiano dos Santos Fialho Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004302-78.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GASPERIN ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F J TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

BRF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO)

 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o promovido para 

apresentar contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 dias, bem 

como dar ciente da sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-60.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IDINALDO FEITOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 

(REQUERIDO)

RIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSYCA MOURA DA SILVA OAB - MT0018931A (ADVOGADO)

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010178-60.2014.8.11.0045 REQUERENTE: IDINALDO FEITOSA 

DOS SANTOS REQUERIDO: RIO, MASTERFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

REFRIGERACAO LTDA Visto, etc. 1. Intimem-se as partes Embargadas 

para que no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem acerca dos embargos 

de declaração apresentados no Id. nº 1664927, caso queiram ( art. 49, da 

Lei 9.099/90). 2. Após, retornem os autos conclusos para deliberações. 

Lucas do Rio Verde/MT, 04 de abril de 2017. Gisele Alves Silva Juíza de 

Direito em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010904-97.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CATIUCA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 8010904-97.2015.8.11.0045 REQUERENTE: CATIUCA 

EVANGELISTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, Considerando o teor da certidão de f. id. 

4805461, o recurso interposto (f. id. 1418344 e 1418353) padece da 

ausência de um dos pressupostos recursais objetivos, qual seja, a 

regularidade procedimental, que exige o devido preparo (LJE, art. 42, § 1º 

e 54, parágrafo único). No caso, tendo sido indeferido o pedido de justiça 

gratuita, a parte recorrente devidamente intimada não efetuou a tempestiva 

comprovação do recolhimento do preparo até a presente data, 

extrapolando o prazo. Assim, ante a ausência de um dos pressupostos 

objetivo de admissibilidade do recurso, julgo deserto o recurso. Intime(m)

-se. Cumpra-se. Arquive-se. Lucas do Rio Verde, 30 de março de 2017. 

Cristiano dos Santos Fialho Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010392-90.2010.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES PADILHA CASAROLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANI BREMBATTI OAB - MT0010691A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA GOUVEA DE VASCONCELLOS OAB - MT0009023A 

(ADVOGADO)

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT0008194S (ADVOGADO)

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo assinalado para pagamento espontâneo, 

INTIMO a parte exequente, por seu advogado e via sistema PJE, para 

apresentar a memória atualizada do débito, diante da inércia da parte 

executada, bem como requerer o que de direito. Lucas do Rio Verde - MT, 

14 de agosto de 2017. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002273-55.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNALDO DE LUCENA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002273-55.2016.8.11.0045 REQUERENTE: JOHNALDO DE 

LUCENA SANTOS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A parte autora alega em síntese que é cliente da instituição 

bancária requerida e que possui cartão de crédito junto à mesma; afirma 

que renegociou seus débitos do referido cartão e os quitou em 

10/09/2016, e que, após alguns dias, foi fazer compras em 

estabelecimento comercial, e fora informado de que seu cartão 

encontrava-se cancelado. A requerida, em contestação, informa que o 

cartão fora cancelado, em virtude de falta de pagamento, na fatura com 

vencimento em maio de 2015, e que a renegociação da dívida ocorreu 

apenas em outubro de 2015. Em contrato juntado em ID 4453090, p. 7, 

consta a informação de que o cartão poderá ser cancelado sem prévia 

comunicação ao usuário caso o mesmo deixe de efetuar o pagamento 

mínimo (cláusula 13.D). Em faturas juntadas em ID 4453091, p. 7-9, consta 

a informação de que o último pagamento realizado foi em abril de 2015, 

razão pela qual o cartão fora cancelado. Inicialmente, necessárias 

algumas ponderações a respeito da aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor à espécie. Embora seja indiscutível a relação de consumo 

existente entre as partes, não se pode olvidar que mesmo nos casos de 

aplicação da regra especial do inciso VIII do artigo 6º da legislação 

consumerista o autor tem o ônus de provar o fato constitutivo do seu 

direito (Código de Processo Civil, artigo 333, inciso I) e, o réu, o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. É de se dizer, 

assim, que a inversão do ônus da prova não tem aplicação automática, de 

modo que o emprego da regra será permitido apenas quando demonstrada 

a verossimilhança da alegação e a vulnerabilidade técnica do consumidor. 

Nesse sentido: Apelação n° 994.06.147073-6; Rel. Sebastião Garcia; 6ª 

Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em 06 de 

maio de 2010. Cabe ao juiz, portanto, examinar a necessidade da inversão 

por seu critério e regras ordinárias de experiência, cotejando os fatos 

trazidos e as provas até então produzidas com os argumentos contrários 

do fornecedor, restringindo-se à ideia do provável. Vale dizer: “Para as 

demandas intentadas no âmbito das relações de consumo existe regra 

especial que autoriza, em certos casos, a inversão do ônus da prova, 

transferindo-se do autor (consumidor) para o réu (fornecedor) (art. 6.º, 

VIII, do CDC). Não se pode, todavia, entender que o consumidor tenha sido 

totalmente liberado do encargo de provar o fato constitutivo do seu direito, 

nem que a inversão especial do CDC ocorra sempre, e de maneira 

automática, nas ações de consumo. Em primeiro lugar, a lei tutelar do 

consumidor condiciona a inversão a determinados requisitos 

(verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor), que 

haverão de ser aferidos pelo juiz para a concessão do excepcional 

benefício legal. Em segundo lugar, não se pode cogitar de verossimilhança 

de um fato ou da hipossuficiência da parte para prová-lo, sem que haja um 

suporte probatório mínimo sobre o qual o juiz possa deliberar para definir o 

cabimento, ou não, da inversão do ônus da prova.” (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, n.º 422-c, págs. 

423/424, Forense, 2009). Pois bem, no caso dos autos, embora 

reconhecível a hipossuficiência técnica da parte autora, entendo pela 

inocorrência do indigitado abalo moral. Alega a parte, calha rememorar, 

que o suposto sofrimento adviria de sua frustração por ter sido cerceada 

na compra de produtos no comércio local, ante a recusa, pelo 

estabelecimento, de seu cartão de crédito, bloqueado, e que teve de 

devolver as mercadorias. Sucede que a parte autora não logrou realizar 

qualquer prova nesse sentido. Nenhuma declaração foi juntada aos autos 

e tampouco qualquer testemunha foi arrolada a comprovar a sua narrativa. 

Ainda que assim não o fosse, entendo que a indenização alvitrada não 

seria devida, por reputar que, no máximo, houve mero dissabor, sem 

potencialidade lesiva. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial e, como consequência, Declaro encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à 

condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/1995. Da mesma forma, fica o autor isento do pagamento de custas 

judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 07 de 

fevereiro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de 

fevereiro de 2017. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010410-04.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

CLEIVA LAURINI DUMMEL OAB - MT10148-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010410-04.2016.8.11.0045 REQUERENTE: JAIME FERRARI 

REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Visto etc., Considerando petição 

de id 11274529 informando o pagamento da condenação, intime-se o 

requerente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 10 de janeiro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003424-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CARMEM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003424-22.2017.8.11.0045 REQUERENTE: FRANCISCA 

CARMEM DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Visto etc., Determino que 

a parte Reclamante proceda emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim de que traga aos 

autos o comprovante de endereço em nome da parte autora, tais como: 

contas de água, energia e telefone, uma vez que, a comprovação da 

residência em nome da parte é essencial para fixação da competência 

territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela 

parte reclamante, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos 

do art. 321, parágrafo único, do CPC. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 04 de outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003426-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE REGINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003426-89.2017.8.11.0045 REQUERENTE: SIMONE REGINA 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Visto etc., 

Determino que a parte Reclamante proceda emenda à inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim de 

que traga aos autos o comprovante de endereço em nome da parte 

autora, tais como: contas de água, energia e telefone, uma vez que, a 

comprovação da residência em nome da parte é essencial para fixação da 

competência territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer direito 

alegado pela parte reclamante, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. Intime-se e 

cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 04 de outubro de 2017. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-64.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO EISELE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA SAUGO DOS SANTOS OAB - PR0029816A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

06/03/2018. às 15:45 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001289-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE SOUZA ANSELMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA ANDRADE ZILIANI OAB - MT0021552A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001289-37.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ADRIANA DE 

SOUZA ANSELMO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Em 

decorrência do não comparecimento do reclamante na audiência de 

conciliação julgo extinto o processo, com fundamento no artigo 51, inciso I, 

da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas 

e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de julho de 2017. Thuany Priscila 

Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. 

Lucas do Rio Verde/MT, 18 de julho de 2017. Gisele Alves Silva Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004595-48.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE SOUZA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004595-48.2016.8.11.0045 REQUERENTE: ROSIMEIRE SOUZA 

SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Primeiramente, no tocante à impugnação ao valor da causa, verifico que a 

mesma mereça acolhimento, uma vez que, conforme previsto no 

ENUNCIADO 39 do FONAJE, “em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, 

o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”. 

Em razão disso, e amparada pelos princípios norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, RETIFICO o valor da presente causa, pelo que arbitro o 

valor de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais), baseado no 

item 5 dos pedidos enumerados na petição inicial (ID 4437374 – p.21-22). 

A parte requerente alega, em síntese, que teve seu nome inscrito nos 

cadastros de proteção ao crédito, em virtude de cobrança no valor de R$ 

134,23, informada em 12/07/2015, referente ao contrato nº 027373826, 

lançada pela empresa requerida. Afirma que não foi notificada acerca da 

mencionada negativação. Neste aspecto, verifico que o ônus de envio de 

notificação acerca de inclusões nos cadastros desabonadores é do 

arquivista (órgão responsável pelo cadastro de proteção ao crédito), 

conforme estabelece a Súmula 359 do STJ. A requerida, em sede 

contestatória, comprovou a legalidade da negativação, uma vez que 

apresentou o contrato objeto da negativação devidamente assinado pela 

parte autora (IDs 4773258, 4773261 e 4773263). A parte requerente, por 

sua vez, não demonstrou que o suposto débito havia sido quitado. A 

apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85, 

g.n.). A quebra do dever processual pela reclamante ao negar dívida 

existente com a finalidade de induzir o julgador a erro constitui litigância de 
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má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo que não é admissível 

em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e tentativa de 

manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter indenização 

indevida. Outrossim, verifa-se, pelos fatos apresentados que a litigância 

de má-fé por parte da requerente restou flagrante, dadas as provas 

apresentadas pela requerida, as quais demonstram claramente o vínculo 

ensejador da dívida, consubstanciado em contrato devidamente assinado. 

Flagrante, assim, a litigância de má-fé, diante da tentativa de alterar a 

verdade dos fatos, bem ainda por ter aforado ação descabida, em que 

pleiteia danos morais de forma irresponsável. Ante o exposto: a) RETIFICO 

o valor da causa, arbitrando-o em R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e 

duzentos reais); b) JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

petição inicial, e, como consequência: b.1) CONDENO a parte autora, em 

razão da litigância de má-fé, ao pagamento das custas, honorários 

advocatícios e multa que arbitro, cada uma, em 10% sobre o valor da 

causa. b.2) DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos 

para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para 

as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 13 de março de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 31 de março de 2017. Cristiano dos Santos Fialho Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001711-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RONALD DA SILVA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição tempestiva do recurso inominado, INTIMO a parte 

reclamada/recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Lucas do Rio Verde - MT, 11 de janeiro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004834-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KESSILY APARECIDA BRUNIERI MARCONDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BF FABRICACAO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

06/03/2018. às 16:30 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010980-24.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

C. TREIN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI VIEIRA DOS ANJOS (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

17/04/2018. às 14:00 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-68.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição tempestiva do recurso inominado, INTIMO a parte 

reclamada/recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Lucas do Rio Verde - MT, 11 de janeiro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002190-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DIVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BETONI OAB - MT14202/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002190-05.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MANOEL DIVINO DA 

SILVA REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA Vistos 

etc. Em decorrência do não comparecimento do reclamante na audiência 

de conciliação julgo extinto o processo, com fundamento no artigo 51, 

inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento das 

custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de agosto de 2017. Thuany 

Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de agosto de 2017. Melissa 

de Lima Araújo Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-57.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA SILVA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDES BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALANDARC DA ROSA DANTAS OAB - MT0008140A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000404-57.2016.8.11.0045 REQUERENTE: DOUGLAS DA 

SILVA GUIMARAES REQUERIDO: LUIZ FERNANDES BARBOSA Visto etc., 

1. Dê ciências às partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. 

2. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, efetive o 

arquivamento do feito com as baixas de estilo. 3. Cumpra-se. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de junho de 2017. Cristiano dos 

Santos Fialho Juiz de Direito em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GISLANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000532-43.2017.8.11.0045 REQUERENTE: GISLANE DOS 

SANTOS REQUERIDO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO Vistos etc. Em decorrência do não comparecimento do 

reclamante na audiência de conciliação julgo extinto o processo, com 

fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte 

reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais 

(ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª 

Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

28 de junho de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de junho de 

2017. Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001293-74.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CESARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001293-74.2017.8.11.0045 REQUERENTE: RONALDO 

CESARIO DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. As matérias arguidas em sede preliminar confundem-se com 

a matéria de mérito, razão pela qual serão analisadas em momento 

oportuno. A parte reclamante sustenta, em síntese, que no dia 19/10/2016 

esteve na agência do reclamado na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, 

tendo aguardado aproximadamente 03h para atendimento. O Superior 

Tribunal de Justiça ao analisar o tempo de espera na fila de banco 

assentou o entendimento no sentido de que “a só invocação de legislação 

municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de 

banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização, pois dirige a 

sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário” (REsp 

1340394/SP RECURSO ESPECIAL 2012/0148970-1 – Relator Ministro Sidnei 

Beneti – Terceira Turma – j. 7.5.2013). A demora no atendimento, é certo, 

ocasiona desconforto, porém esse fato, por si só, não é suficiente para 

configurar dano moral indenizável, sob pena de banalização desse 

instituto. Com efeito, a espera por atendimento bancário por tempo 

superior ao previsto na legislação, não dá direito à obtenção de 

indenização por dano moral. Posto isso, julgo improcedente os pedidos 

formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do 

art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de junho de 2017. Thuany Priscila 

Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. 

Lucas do Rio Verde/MT, 02 de junho de 2017. Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004172-88.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILENE DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004172-88.2016.8.11.0045 REQUERENTE: FRANCILENE DA 

SILVA SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. As preliminares arguidas em contestação confundem-se com 

a matéria de mérito, e, por esse motivo, serão analisadas em momento 

oportuno. Aduz a parte requerente que teve nome inscrito no serviço de 

proteção ao crédito em decorrência de dívida inexistente lançada pelo 

reclamado. Afirma que desconhece a origem da dívida. A requerida, em 

sede contestatória, apresentou o contrato objeto da negativação assinado 

pela parte autora (id 5863419). Instada a se manifestar, a requerente não 

logrou êxito em comprovar a quitação da dívida. É evidente, portanto, que 

o reclamado se incumbiu e provou a regularidade do contrato e débito, 

estando inocorrente qualquer ato ilícito. Diante desse quadro fático o 

reclamante apresenta desistência da reclamação. Outrossim, a conduta da 

reclamante encontra-se eivada de má-fé. Explico. A reclamante procurou 

o Poder Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica. A 

apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85, 

g.n.). A quebra do dever processual pela reclamante ao negar dívida 

existente com a finalidade de induzir o julgador a erro constitui litigância de 

má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo que não é admissível 

em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e tentativa de 

manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter indenização 

indevida. Outrossim, verifica-se, pelos fatos apresentados, que a litigância 

de má-fé por parte da requerente restou flagrante, dadas as provas 

apresentadas pela requerida, as quais demonstram claramente o vínculo 

ensejador da dívida, consubstanciado em contrato devidamente assinado. 

Flagrante, assim, a litigância de má-fé, diante da tentativa de alterar a 

verdade dos fatos, bem ainda por ter aforado ação descabida, em que 

pleiteia danos morais de forma irresponsável. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e, como 

consequência, Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Em razão da litigância de má-fé, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas, honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 

o valor da causa, qual seja, e multa por litigância de má-fé em 2% sobre o 

valor da causa. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos 

para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para 

as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 24 de abril de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 24 de abril de 2017. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE CORREIA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 
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(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição tempestiva do recurso inominado, INTIMO a parte 

reclamada/recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Lucas do Rio Verde - MT, 11 de janeiro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004143-38.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CARLOS DOS SANTOS TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004143-38.2016.8.11.0045 REQUERENTE: ELSON CARLOS 

DOS SANTOS TAVARES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado 

o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

As preliminares arguidas em sede contestatória se confundem com a 

matéria de mérito, razão pela qual serão analisadas em momento oportuno. 

No mérito a reclamante sustenta que teve seu nome inscrito no serviço de 

proteção ao crédito por dívida inexistente. A requerida, em sede 

contestatória, comprovou a legalidade da negativação, uma vez que 

apresentou os contratos objetos das negativações devidamente 

assinados pela parte autora (IDs 5583170 e 5583172). De outro norte, 

ressalto que a argumentação deve se fundar na verdade, sendo de todo 

inadmissível sua alteração, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). A quebra do dever processual pela reclamante ao 

negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador a erro incide 

em litigância de má-fé. Por fim, passo ao julgamento do pedido 

contraposto. Em sede de pedido contraposto, a parte requerida pede a 

condenação do autor pela litigância de má-fé. Dito isto, é de se reconhecer 

a litigância de má-fé da parte requerente, na forma do artigo 142 do Novo 

Código de Processo Civil, haja vista que este, agindo de modo temerário, 

tentou alterar a verdade dos fatos. De se assim concluir porque a conduta 

do suplicante foi tão evidente que saltou aos olhos de todos, não tendo, 

pois, alcançado o efeito desejado. Assim, tendo em vista o comportamento 

desleal da requerente, não há outro caminho que não a aplicação da multa 

em razão da litigância de má-fé. Posto isso, julgo improcedente os pedidos 

formulados na petição inicial, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora, em razão da litigância de má-fé, ao pagamento das custas, 

honorários advocatícios e multa que arbitro, cada uma, em 10% sobre o 

valor da causa. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos 

para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para 

as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 11 de maio de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 11 de maio de 2017. Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004192-79.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA WAITE DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004192-79.2016.8.11.0045 REQUERENTE: HELENA WAITE DA 

SILVA BRITO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Dispensado 

o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Deixo de acolher a preliminar de prescrição, tendo em vista que a 

pretensão de indenização dos danos experimentados pelo autor pode ser 

ajuizada durante o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, porquanto rege 

a hipótese o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: 

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. INCIDÊNCIA DO ART. 

27 DO CDC. 1. O prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC, 

somente atinge parte da pretensão autoral, ou seja, aquela estritamente 

vinculada ao vício apresentado no bem, nada influindo na reparação pelos 

danos materiais e morais pretendidos. A pretensão de indenização dos 

danos por experimentados pelo autor pode ser ajuizada durante o prazo 

prescricional de 5 (cinco) anos, porquanto rege a hipótese o art. 27 do 

Código de Defesa do Consumidor. 2. Agravo regimental a que se NEGA 

PROVIMENTO. (STJ - AgRg no Ag: 1013943 RJ 2008/0031502-2, Relator: 

Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 

TJ/RS), Data de Julgamento: 21/09/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 30/09/2010) Aduz a parte requerente que teve nome 

inscrito no serviço de proteção ao crédito em decorrência de dívida 

inexistente lançada pelo reclamado. Afirma que desconhece a origem da 

dívida. A requerida, em sede contestatória, apresentou o contrato objeto 

da negativação assinado pela parte autora (IDs 6148879 e 6148883). É 

evidente, portanto, que o reclamado se incumbiu e provou a regularidade 

do contrato e débito, estando inocorrente qualquer ato ilícito. Diante desse 

quadro fático o reclamante apresenta desistência da reclamação. 

Outrossim, a conduta da reclamante encontra-se eivada de má-fé. Explico. 

A reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica. A apresentação de versão falsa em juízo é fato 

extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual pela reclamante ao 

negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador a erro 

constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo 

que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e 

tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. Outrossim, verifica-se, pelos fatos apresentados, 

que a litigância de má-fé por parte da requerente restou flagrante, dadas 

as provas apresentadas pela requerida, as quais demonstram claramente 

o vínculo ensejador da dívida, consubstanciado em contrato devidamente 

assinado. Flagrante, assim, a litigância de má-fé, diante da tentativa de 

alterar a verdade dos fatos, bem ainda por ter aforado ação descabida, 

em que pleiteia danos morais de forma irresponsável. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e, como 

consequência, Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Em razão da litigância de má-fé, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas, honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 

o valor da causa, qual seja, e multa por litigância de má-fé em 2% sobre o 

valor da causa. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos 

para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para 

as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 29 de maio de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 29 de maio de 2017. Juiz de Direito em Substituição Legal
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003041-78.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ABEGG COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS E BORRACHARIA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOLITA SABINA PROFETA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003041-78.2016.8.11.0045 REQUERENTE: ABEGG COMERCIO 

DE PECAS ACESSORIOS E BORRACHARIA LTDA - ME REQUERIDO: 

JOLITA SABINA PROFETA DA SILVA Vistos etc. O ENUNCIADO Nº 141 do 

FONAJE prevê que “A microempresa e a empresa de pequeno porte, 

quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente (XXVIII Encontro – 

Salvador/BA)”. Verifica-se que a autora, microempresa, não foi 

representada em audiência pelo empresário individual ou sócio dirigente. 

Tal irregularidade acarreta na ausência da mesma em audiência. Pelo 

exposto, julgo extinto o processo, com fundamento no artigo 51, inciso I, 

da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas 

e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de julho de 2017. Thuany Priscila 

Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. 

Lucas do Rio Verde/MT, 14 de julho de 2017. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004697-70.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANE MONTEIRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004697-70.2016.8.11.0045 REQUERENTE: JANE MONTEIRO 

DO NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A., TELEFONICA DATA S.A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados 

nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 

2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, 

ambos do FONAJE. A parte autora foi intimada, na pessoa de seu 

advogado, para depositar em cartório o comprovante original de 

negativação (id 4492982), e não o fez. O artigo 320 do Novo Código de 

Processo Civil estabelece que “a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.” E, em seu artigo 321, 

que “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado”, sob pena de indeferimento da inicial 

(cf. parágrafo único do dispositivo retro). Diante do exposto, INDEFIRO a 

petição inicial com fundamento nos artigos 321 e 485, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica o autor isento do pagamento de custas judiciais, em razão do 

teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de maio de 2017. Thuany Priscila 

Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. 

Lucas do Rio Verde/MT, 28 de agosto de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001271-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUSA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001271-16.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LUCIANA SOUSA 

BORGES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Em decorrência do não 

comparecimento do reclamante na audiência de conciliação julgo extinto o 

processo, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. 

Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas e despesas 

processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o 

MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 05 de julho de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. 

Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 05 de junho de 2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000029-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DO NASCIMENTO PEREIRA DA SOLIDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

07/03/2018. às 16:45 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GUSLINSKI BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

oposição dos Embargos de Declaração, INTIMO a parte embargada para, 

querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Lucas do Rio Verde - 

MT, 12 de janeiro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003831-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE PAULO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003831-28.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JOSE ALVES DE 

PAULO REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Alega a parte autora, que 

houve restrição em seu nome referente a débito lançado pela empresa 

requerida. Afirma que o contrato objeto é de um financiamento, e 

comprovou que a parcela inscrita no cadastro encontra-se quitada (IDs 

10040522 e 10040618) A empresa requerida não logrou êxito em 

comprovar a legalidade da negativação. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a ré deixou de 

instruir os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento 

da legitimidade da cobrança do crédito, consoante alhures relatado. A 

reclamada não demonstrou, estreme de quaisquer dúvidas, que a dívida, 

que deu azo à manutenção do nome da parte reclamante nos cadastros 

de inadimplentes, se acha perfeitamente regular, possui origem causal 

válida ou, residualmente, a implementação de culpa exclusiva de terceiro 

na causação do resultado lesivo, fatos estes, em especial, que a empresa 

reclamada poderia lançar mão, como pano de fundo, para excluir a sua 

responsabilidade civil, os quais, por via de consequência, penderam por 

pesar sobre os seus ombros o dever de promover a sua comprovação 

[art. 14, § 3.º da Lei n.° 8.078/1990]. No caso, se incumbiu a parte autora 

de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida 

não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, 

que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). 

Logo, nesse influxo de ideias, partindo da premissa elementar de que a 

inclusão do nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes da 

SERASA não possui origem causal comprovadamente válida, originando 

situação de extrema desconsideração, insegurança e prejuízos ao 

consumidor, conclui-se que se encontram presentes os requisitos mínimos 

que dão ensejo ao dever de restituir/reparar ao cliente os danos 

suportados [art. 186 do Código Civil de 2.002 e art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990]. Por conseguinte, partindo da premissa consistente no fato de 

que a manutenção ilegal do nome da reclamante nos cadastros de 

inadimplentes da SERASA conservou-se durante expressivo interstício 

temporal, adicionado ao cipoal de circunstâncias que envolvem o caso 

submetido à apreciação, e, por derradeiro, levando-se por linha de estima 

a avaliação do exame do potencial socioeconômico das partes litigantes, 

creio que se apresenta como medida de prudência razoável que se arbitre 

o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 

6.000,00, como forma de minimizar os transtornos gerados pela inclusão 

do nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito, sem que se 

configure enriquecimento sem causa para o ofendido. Ante o exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para 

o fim de CONFIRMAR o pleito concedido em sede de tutela provisória, e: a) 

Condenar a reclamada, a título de indenização por danos morais, ao 

pagamento da quantia equivalente a R$ 6.000,00, corrigida monetariamente 

pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi arbitrada a 

indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b) Declarar a 

inexistência do débito inscrito objeto da lide; c) Declarar encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à 

condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do pagamento de 

custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de 

janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de janeiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-66.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LUIZ VARDANEGA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISHIYAMA BRASIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA SVIZZERO ALVES OAB - SP0209472A (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE, devedora, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito conforme cálculo apresentado, 

consignando que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante 

será acrescido de multa de 10% (dez) por cento, com expedição de 

mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, § 1º). DESPACHO: Visto 

etc.,Inicialmente, determino que a Secretaria Judicial providencie a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar cumprimento/execução de sentença. Intime-se a devedora, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito conforme 

cálculo apresentado, consignando que, caso não o efetue no prazo 

assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por cento, 

com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, § 1º). 

Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora e elaborado o respectivo auto, 

intime-se imediatamente a devedora, na pessoa de seu advogado, ou na 

falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, acerca da 

penhora realizada. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Lucas 

do Rio Verde/MT, 20 de outubro de 2017.Melissa de Lima AraújoJuíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004121-77.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MARIA SILVA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1004121-77.2016.8.11.0045 Vistos. Intime-se a parte autora, na pessoa 

do seu advogado, para juntar no feito comprovante de residência em seu 

nome, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos para deliberações. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 14 de novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002200-83.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ISAC RIBEIRO OAB - MT5871/B (ADVOGADO)

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002200-83.2016.8.11.0045 REQUERENTE: VITOR NUNES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Sobre o tema o Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos 

de declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, 

especialmente quando os utilizados no acórdão eram suficientes e 

necessários ao deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 

4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira 

Câmara Cível, j. 26.1.2010). Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça 

entende que “os Embargos de Declaração são espécie recursal peculiar 

que objetiva a integração de decisão judicial nas hipóteses de omissão, 

obscuridade ou contradição. Não se prestam à correção de erro de 

julgamento” (REsp 1434508/BA Recurso Especial 2014/0009161-0 – 

Ministro Sidnei Benetti – Terceira Turma, j. 22.4.2014). Em decorrência do 

exposto e considerando que a pretensão da parte embargante se 

consubstancia na revisão do julgado entendo que o embargo de 

declaração não merece provimento. Posto isso, conheço de ambos os 

embargos de declaração e não os acolhos. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de janeiro de 2017. 

Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de janeiro de 2017. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001974-44.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001974-44.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ALINE BEATRIZ 

MAUL COUTINHO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A hipótese desafia o acolhimento da preliminar de ilegitimidade 

ativa da requerente, tendo em vista que a mesma é incapaz (at. 8º, caput, 

Lei 9.099/95), não admitida a representação da mesma no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis Estaduais (art. 10, Lei 9.099/95). Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANALOGIA RECURSAL. PROCESSUAL. 

IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. EXTINÇÃO DO 

FEITO. 1. É vedado o ajuizamento de ação, perante o Juizado Especial da 

Fazenda Pública de matéria pertinente ao Juizado da Infância e Juventude 

2. Esta Turma Recursal da Fazenda Pública firmou posicionamento acerca 

da competência absoluta da Justiça da Infância e da Juventude para 

apreciação das demandas que versem sobre as ofensas aos direitos 

assegurados às crianças e aos adolescentes. DECLINARAM DA 

COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO. (Agravo de Instrumento Nº 71005766696, 

Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei 

dos Santos Coelho, Julgado em 23/10/2015). Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 

485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de julho 

de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de julho de 2017. 

Cristiano dos Santos Fialho Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000385-51.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLLA DAYANNE ALVES DOS REIS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000385-51.2016.8.11.0045 REQUERENTE: KEYLLA DAYANNE 

ALVES DOS REIS MARTINS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos 

etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Intimada a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, a emendar a inicial para que apresentasse comprovante de 

endereço em seu nome (ID 5601759), documento indispensável à 

propositura da ação, deixou de fazê-lo, infringindo o disposto nos artigos 

320, cc 321, ambos do NCPC/2015. Ante o exposto, com amparo nos 

artigos 330, inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil, INDEFIRO a petição inicial, e julgo extinto o processo, sem resolução 

de mérito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de novembro de 

2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de novembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002221-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA RODRIGUES DE ABREU 01712589164 (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

13/03/2018. às 14:45 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002127-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS DE SOUZA ARAUJO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

13/03/2018. às 15:00 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002201-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELINA DE LOURDES BATISTA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

13/03/2018. às 15:15 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA BATISTA POSSATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000077-78.2017.8.11.0045 REQUERENTE: TALITA BATISTA 

POSSATO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

No tocante, à preliminar de inépcia da inicial em razão da ausência de 

comprovante de residência em nome da requerente, verifico que a mesma 

não merece guarida, pois, conforme se vislumbra do comprovante de 

residência e documento pessoal juntados em ID 4509403, o endereço 

apresentado é da genitora da requerente. A parte requerente alega, em 

síntese, que teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, 

lançado pela empresa requerida. A requerida apresentou o contrato objeto 

da inscrição devidamente assinado pela parte autora (IDs 5025637, 

5025644, 5025651 e 5025659). A parte requerente, por sua vez, não 

demonstrou que o suposto débito havia sido quitado. A apresentação de 

versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma vez que “os 

consumidores do instrumento estatal de solução de controvérsias devem 

conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo 

é palco para a defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens 

indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do 

contraditório e da ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – 

Antonio Carlos Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual 

pela reclamante ao negar dívida existente com a finalidade de induzir o 

julgador a erro constitui litigância de má-fé. A presente reclamação 

espelha tudo aquilo que não é admissível em juízo, ou seja, a 

apresentação de versão falsa e tentativa de manipulação do sistema de 

Justiça, com o fim de obter indenização indevida. Outrossim, verifica-se, 

pelos fatos apresentados que a litigância de má-fé por parte da 

requerente restou flagrante, dadas as provas apresentadas pela 

requerida, as quais demonstram claramente o vínculo ensejador da dívida, 

consubstanciado em contrato devidamente assinado. Flagrante, assim, a 

litigância de má-fé, diante da tentativa de alterar a verdade dos fatos, bem 

ainda por ter aforado ação descabida, em que pleiteia danos morais de 

forma irresponsável. Em sede de pedido contraposto, a parte requerida 

pede a condenação ao pagamento dos débitos em aberto, no montante de 

R$ 1.597,66, acrescidos de juros, correção monetária e honorários 

advocatícios pela execução dos serviços contratados. Diante dos 

documentos apresentados (contrato e faturas) e o fato da parte autora 

não ter comprovado o pagamento da dívida, vislumbro que ficou 

demonstrado nos autos que a parte requerente deve à requerida, o valor 

de R$ 1.597,66. Sobre referido valor deverá incidir correção monetária, 

calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a partir do vencimento da dívida, e 

juros moratórios na ordem de 12% ao ano [art. 406 e art. 591, ambos do 

Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do CTN], contados a partir da data da 

citação. Ante o exposto: a) JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados 

na petição inicial; b) JULGO PROCEDENTES os pedidos contrapostos para: 

b.1) CONDENAR a parte autora ao pagamento da quantia de R$ 1.597,66, 

com incidência de correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, 

contabilizada a partir do vencimento da dívida, e juros moratórios na ordem 

de 12% ao ano [art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 

161, § 1.º do CTN], contados a partir da data da citação. b.2) CONDENAR 

a parte autora, em razão da litigância de má-fé, ao pagamento das custas, 

honorários advocatícios e multa que arbitro, cada uma, em 10% sobre o 

valor da causa; d) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de agosto de 2017. Thuany 

Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de agosto de 2017. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004696-85.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANE MONTEIRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004696-85.2016.8.11.0045 REQUERENTE: JANE MONTEIRO 

DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. As preliminares arguidas em contestação confundem-se com 

a matéria de mérito, e, por esse motivo, serão analisadas em momento 

oportuno. Aduz a parte requerente que teve nome inscrito no serviço de 

proteção ao crédito em decorrência de dívida inexistente lançada pelo 

reclamado. Afirma que desconhece a origem da dívida. A requerida, em 

sede contestatória, apresentou o contrato objeto da negativação 

devidamente assinado pela parte autora (ID 5785183). Instada a se 

manifestar, a requerente não logrou êxito em comprovar a quitação da 

dívida. É evidente, portanto, que o reclamado se incumbiu e provou a 

regularidade do contrato e débito, estando inocorrente qualquer ato ilícito. 

Diante desse quadro fático o reclamante apresenta desistência da 

reclamação. Outrossim, a conduta da reclamante encontra-se eivada de 

má-fé. Explico. A reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou 

versão absolutamente inverídica. A apresentação de versão falsa em juízo 

é fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores do 

instrumento estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se 

de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a 

defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou 

ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório 

e da ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio 

Carlos Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual pela 

reclamante ao negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador 

a erro constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo 

aquilo que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão 

falsa e tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. Outrossim, verifica-se, pelos fatos apresentados, 

que a litigância de má-fé por parte da requerente restou flagrante, dadas 

as provas apresentadas pela requerida, as quais demonstram claramente 

o vínculo ensejador da dívida, consubstanciado em contrato devidamente 

assinado. Flagrante, assim, a litigância de má-fé, diante da tentativa de 

alterar a verdade dos fatos, bem ainda por ter aforado ação descabida, 

em que pleiteia danos morais de forma irresponsável. Condeno-o, assim, 

ao pagamento de multa no montante de 2% do valor da causa, qual seja, 

no valor de R$ 289,60. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, e, como consequência, Declaro encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em razão da litigância 

de má-fé, condeno a parte autora ao pagamento das custas, honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, e multa por 
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litigância de má-fé em 2% sobre o valor da causa. Nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de abril 

de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de agosto de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000112-38.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LIDIANE PAULA DE 

SOUSA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

Ação Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito promovida por 

LIDIANE PAULA DE SOUSA., devidamente qualificada nos autos 

epigrafado, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.. Busca a autora 

a antecipação parcial dos efeitos da tutela para que seja determinada a 

imediata suspensão da cobrança do ICMS incidente sobre o valor 

referente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, Tarifa de Uso de 

Sistemas Elétricos de Transmissão e Encargo de Uso do Sistema de 

Distribuição (TUSD/TUST/EUSD), relativos às Unidades Consumidora de 

sua titularidade, até julgamento de mérito. Aduz ser consumidora final e 

responsável de fato pelo pagamento do ICMS incidente sobre o 

fornecimento de energia elétrica, no qual lhe é imposto o pagamento do 

consumo e da demanda, em decorrência da energia que lhe é 

disponibilizada. Assevera que a conta de energia elétrica fornecida pela 

Energisa é composta de Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição Tarifa de 

Uso de Sistemas Elétricos de Transmissão e Encargo de Uso do Sistema 

de Distribuição (TUSD/TUST/EUSD). Pontua que o ICMS cobrado pela 

demanda incide nas tarifas, o que é ilegal, posto que não há previsão de 

sua incidência sobre o transporte de energia elétrica, consoante já 

manifestado pelas Cortes Superiores. No mérito, requer a procedência da 

ação para que seja declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre os 

valores da unidade consumidora descrita na exordial, bem como a 

condenação do ente estatal ao pagamento do indébito relativo aos valores 

pagos de forma indevida, acrescidos de juros e correção monetária. 

Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da medida liminar: fumus 

boni iuris e periculum in mora. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Com efeito, para antecipação dos efeitos da tutela é indispensável 

verificar a presença da prova inequívoca e verossimilhança das 

alegações. Nessa toada, valendo-se do poder geral de cautela, ao 

analisar o caso concreto, o Poder Judiciário deve, observando também os 

requisitos alternativos (NCPC, 300, §1º), a conceder a proteção 

necessária para que não ocorra danos irreparáveis ou de difícil reparação 

aos litigantes. Observe-se que, para a concessão da Tutela de Urgência, 

conforme previsão do art. 300 do CPC, são necessários três requisitos: a 

probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do 

processo. Entretanto, a documentação acostada aos autos não é 

suficiente, por ora, para firmar a convicção deste Juízo acerca da 

ilegalidade da cobrança das tarifas, não passando de aparente início de 

prova material, a ser complementado durante a instrução processual. 

Ademais, destaca-se que em decisão recente do Superior Tribunal de 

Justiça foi constada a legalidade da cobrança da referida tarifa, verbis: 

“TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE 

CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). 

INCLUSÃO. 1. O ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de 

energia elétrica, tendo em vista insociabilidade das suas fases de 

geração, transmissão e distribuição, sendo que o custo inerente a cada 

uma dessas etapas –entre elas referente à Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição (TUSD) –compõe o preço final da operação e, 

consequentemente, a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, I 

da Lei Complementar n.87/196. 2. A peculiar realidade física do 

fornecimento de energia elétrica revela que a geração, transmissão e a 

distribuição forma o conjunto dos elementos essenciais que compõem o 

aspecto material do fato gerador, integrando preço total da operação 

mercantil, não podendo qualquer um deles ser decotado a sua base de 

cálculo, sendo certo que a etapa de transmissão/distribuição não cuida de 

atividade meio, mas sim de atividade inerente ao próprio fornecimento de 

energia elétrica, sendo ele indissociável. 3. A abertura do mercado de 

energia elétrica, disciplinada pela Lei n. 9.074/195 (que veio a segmentar o 

setor), não informa regra matriz de incidência do tributo, nem tampouco 

repercute na sua base de cálculo, pois o referido diploma legal, de cunho 

eminentemente administrativo e concorrencial, apenas permite atuação de 

mais de um agente econômico numa determinada fase do processo de 

circulação da energia elétrica (geração). A partir dessa norma, o que se 

tem, na realidade, é uma mera divisão de tarefas – de geração, 

transmissão e distribuição –entre os agentes econômicos responsáveis 

por cada uma dessa etapas, para a concretização do negócio jurídico 

tributável pelo ICMS, qual seja, o fornecimento de energia elétrica o 

consumidor final. 4. Por outro lado, mercado livre de energia elétrica está 

disponibilizado apenas par os grandes consumidores, o que evidencia que 

a exclusão de custo referente à transmissão/distribuição da base de 

cálculo do ICMS representa uma vantagem econômica desarrazoada em 

relação às empresa menores (consumidores cativos), que arcam com o 

tributo sobre o “preço cheio" constante de sua conta de energia, 

subvertendo-se, assim, os postulados da livre concorrência e da 

capacidade contributiva.” 5. Recurso especial desprovido.” (STJ – RESP 

1.63.02 -RS (209/02525-4), relator MINISTRO GURGEL DE FARIA julgado 

em 21 de março de 2017). Isto posto, INDEFIRO a antecipação de tutela 

pretendida. Considerando que o Estado de Mato Grosso, por meio do oficio 

circular n. 003/GPG/PGE/2016 já expôs seu desinteresse na 

autocomposição em ações em que for parte, devendo esta ser citada 

apenas para apresentar defesa, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se o Requerido constando do chamamento judicial as 

advertências legais da revelia. Faculto a parte autora para que, no prazo 

de 15 (dez) dias, querendo, emendar a inicial juntando aos autos todos os 

documentos comprobatórios que entender necessário e de seu direito. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 

24 de novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001297-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JUNIO RIBEIRO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001297-14.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ANTONIO JUNIO 

RIBEIRO DE CARVALHO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos 

etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Em decorrência da ausência do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª 

Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

22 de agosto de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I 

– Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de agosto 

de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002537-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DE OLIVEIRA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT0012770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1489 de 1523



 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

05/03/2018. às 10:00 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte. DESPACHO: Vistos em correição,Considerando a necessidade de 

realização de audiência de instrução e julgamento, oportunidade que serão 

ouvidas as testemunhas, bem como, se houver necessidade será 

realizado depoimento pessoal, retornem os autos para a secretaria, a fim 

de que seja designada audiência conforme disponibilidade de pauta da 

Juíza Leiga.Com a data intimem-se as partes que deverão comparecer na 

data e hora marcadas, oportunidade que serão ouvidas três testemunhas, 

que devem comparecer independente de intimação, (artigo 34, da Lei do 

Juizados).Intimem-se.Cumpra-se.Lucas do Rio Verde-MT, 10 de novembro 

de 2017.Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000850-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA APARECIDA DO CARMO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000850-26.2017.8.11.0045 REQUERENTE: BENEDITA 

APARECIDA DO CARMO SILVA REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Em 

decorrência do não comparecimento do reclamante na audiência de 

conciliação julgo extinto o processo, com fundamento no artigo 51, inciso I, 

da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas 

e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 07 de julho de 2017. Thuany Priscila 

Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. 

Lucas do Rio Verde/MT, 07 de julho de 2017. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010117-68.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON VALCANAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ADELITA MOLINARI DAROLD VALCANAIA OAB - MT0012697A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM - OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

8010117-68.2015.8.11.0045 REQUERENTE: EDSON VALCANAIA 

REQUERIDO: BRASIL TELECOM - OI S/A Vistos. Tendo em vista que a 

decisão proferida nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, pelo Juízo da 

7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro que suspendeu as 

execuções, extrajudiciais ou de cumprimento de sentenças, provisórias ou 

definitivas contra a empresa devedora, que prorrogou-se por força do 

agravo de instrumento de nº 0034576-58.2016.8.19.0000, proferido pela 

8ª Câmara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, o presente cumprimento 

ficará suspenso pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) úteis ou até a 

realização da Assembleia Geral de Credores, valendo aquele que primeiro 

tiver o termo. Portanto aguarde-se o decurso do prazo na Secretaria. Com 

o fim o prazo, intime-se a parte exequente para manifestar-se quanto ao 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intimem-se. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 29 de novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANIEL DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000857-18.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JANIEL DE FREITAS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. A parte requerente alega, em síntese, que teve 

seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, em virtude de 

cobrança lançada pela empresa requerida. Afirma que nunca contratou 

com a requerida A requerida, em sede contestatória, comprovou a 

legalidade da negativação, uma vez que apresentou o contrato objeto da 

negativação devidamente assinado pela parte autora (ID 8170161). Não há 

como se escusar da dívida sob a alegação de ausência de notificação da 

autora acerca da cessão de crédito, pois a cessão de crédito é negócio 

jurídico bilateral, celebrado entre cedente e cessionário. A notificação do 

devedor acerca da cessão de crédito apenas objetiva evitar que o 

devedor pague a quem não era mais seu credor. Em outras palavras, não 

havendo a notificação, o devedor é autorizado a realizar o pagamento ao 

credor primitivo, o que impede o cessionário de promover a cobrança, mas 

não implica a inexistência da dívida. Neste sentido: “Ação declaratória 

cumulada com indenização por dano moral – Prova documental que 

revelou que a apelante contratou linha de crédito que dera origem a 

inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito – 

Ausência de comprovação de notificação de cessão de crédito ao terceiro 

que negativou o nome – Irrelevância, haja vista a ausência de pagamento 

da dívida ao credor primitivo – Dano moral inocorrente – A ratificar a 

inocorrência do dano moral, existentes outros apontamentos – Sentença 

de improcedência – Manutenção – Recurso desprovido.” (TJ/SP – 14ª 

Câmara de Direito Privado - Apelação nº 3002806-71.2013.8.26.0431 – 

Relator Maurício Pessoa – 22/09/15) A apresentação de versão falsa em 

juízo é fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores do 

instrumento estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se 

de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a 

defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou 

ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório 

e da ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio 

Carlos Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual pela 

reclamante ao negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador 

a erro constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo 

aquilo que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão 

falsa e tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. Outrossim, verifa-se, pelos fatos apresentados que 

a litigância de má-fé por parte da requerente restou flagrante, dadas as 

provas apresentadas pela requerida, as quais demonstram claramente o 

vínculo ensejador da dívida, consubstanciado em contrato devidamente 

assinado. Flagrante, assim, a litigância de má-fé, diante da tentativa de 

alterar a verdade dos fatos, bem ainda por ter aforado ação descabida, 

em que pleiteia danos morais de forma irresponsável. Ante o exposto 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, bem 

como o pedido contraposto, e, como consequência: a) CONDENO a parte 

autora, em razão da litigância de má-fé, ao pagamento das custas, 

honorários advocatícios e multa que arbitro, cada uma, em 10% sobre o 

valor da causa. b) DECLARO encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de agosto de 2017. Thuany 
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Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de agosto de 2017. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010688-39.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DE ASSIS DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIPERCARD BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010688-39.2015.8.11.0045 REQUERENTE: FABIANO DE ASSIS 

DANTAS REQUERIDO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO Visto etc., 1. Dê 

ciências às partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. 2. 

Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, efetive o 

arquivamento do feito com as baixas de estilo. 3. Cumpra-se. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT, 30 de junho de 2017. Gisele Alves 

Silva Juíza de Direito em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003464-04.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIELLEM MOREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003464-04.2017.8.11.0045 REQUERENTE: DIELLEM MOREIRA 

SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Intimada a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, a emendar a inicial para que apresentasse comprovante de 

endereço em seu nome (ID 10198889), documento indispensável à 

propositura da ação, deixou de fazê-lo (ID 10625062), infringindo o 

disposto nos artigos 320, cc 321, ambos do NCPC/2015. Ante o exposto, 

com amparo nos artigos 330, inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, e julgo extinto o 

processo, sem resolução de mérito. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz 

da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

25 de novembro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos 

etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme 

autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 27 

de novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003858-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JS DIESEL MECANICA E AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFEU JORGE KLANOVICHS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003858-11.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JS DIESEL 

MECANICA E AUTO PECAS LTDA - EPP REQUERIDO: ALFEU JORGE 

KLANOVICHS Vistos em correição. Constatou-se erro material na decisão 

de id 10686299, onde se lê “atos constitutivos da requerida”, leia-se “atos 

constitutivos da requerente”. No mais, mantenho inalterada a decisão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de 

novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001782-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN CARLOS MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001782-14.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LUAN CARLOS 

MIRANDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte autora alega, em 

síntese, que, em razão de queda de energia em 07/05/2017, teve sua 

máquina de sorvete queimada, cujo conserto custa em torno de R$ 

1.500,00. Afirma, ainda, que pelo fato de a máquina ter ficado sem 

funcionar, deixou de lucrar o valor de R$ 2.100,00. Pleiteia o pagamento do 

valor do conserto da máquina, bem como indenização por lucros 

cessantes. A requerida, em contestação, apresentou recibo de 

pagamento referente ao conserto da máquina (ID 8364655, p. 2), assinado 

pelo autor e datado de 29/06/2017, data posterior ao ajuizamento da ação 

(12/05/2017). Tem-se, assim, a perda superveniente do objeto, no tocante 

ao pedido do conserto da máquina, gerando falta de interesse de agir 

neste pedido. D'outra banda, no tocante ao pedido de indenização por 

lucros cessantes, verifico que o mesmo não prospera, uma vez que a 

parte autora não logrou êxito em comprovar que tenha deixado de auferir 

lucros em razão do ocorrido. Ante o exposto: a) JULGO EXTINTO O FEITO 

em relação ao pedido de pagamento do conserto da máquina danificada, 

em razão de ausência do interesse de agir, forte no art. 485, VI, NCPC; b) 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de lucros cessantes, e, como 

consequência, Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

o autor isento do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 

54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os 

autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de novembro de 2017. Thuany Priscila 

Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. 

Lucas do Rio Verde/MT, 14 de novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000890-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ADRIANO RIBEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000890-08.2017.8.11.0045 REQUERENTE: PAULO ADRIANO 

RIBEIRO DE SOUSA REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 

LTDA. Vistos etc. Em decorrência do não comparecimento do reclamante 
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na audiência de conciliação julgo extinto o processo, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de 

agosto de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de agosto 

de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001086-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MACIEL DAMASCENA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001086-75.2017.8.11.0045 REQUERENTE: GILSON MACIEL 

DAMASCENA SILVA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos etc., 1. 

Determino que o Reclamante proceda a emenda à inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do CPC, fazendo 

constar o endereço eletrônico da parte Autora e junte o extrato onde 

consta o gravame sobre o bem narrado na peça inicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, § único do CPC. 2. 

Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 26 de junho de 2017. Hugo 

José Freitas da Silva Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004756-58.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IARA PEREIRA DA SILVA ELIAS (EXECUTADO)

ROBISON ELIAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1004756-58.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: ROBERTO ALVES DE 

SOUZA EXECUTADO: ROBISON ELIAS, IARA PEREIRA DA SILVA ELIAS 

Vistos em correição. Defiro emenda a inicial. Intime-se o exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar na secretaria do Juizado, o título 

executivo extrajudicial original necessário à instrução da presente 

execução (FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 03 (três) dias, pagar o principal e cominações legais, bem 

como os honorários advocatícios ou nomear bens a penhora, suficientes 

para assegurar a totalidade do débito, sob pena de serem penhorados 

tantos bens quanto forem necessários a satisfação integral da execução. 

Não o fazendo, deverá o Oficial de Justiça proceder a penhora e 

avaliação de bens do devedor suficientes para satisfação do débito 

executado, observando as exigências legais. Fixo honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento), a serem pagos pelas executadas. No caso de 

pagamento integral no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 

reduzida pela metade. Intime-se o executado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) 

prestações mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 

mês. Na hipótese de penhora, designe-se audiência de conciliação de 

acordo com a pauta do (a) conciliador(a), ocasião em que poderá a 

executada oferecer embargos à execução (por escrito ou verbalmente), 

procedendo-se as intimações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 24 de novembro de 2017. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002160-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002160-67.2017.8.11.0045 EXEQUENTE: SANDRA MARIA 

GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME EXECUTADO: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

DA SILVA Vistos em correição. Defiro emenda a inicial. Intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar na secretaria do 

Juizado, o título executivo extrajudicial original necessário à instrução da 

presente execução (FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o principal e 

cominações legais, bem como os honorários advocatícios ou nomear bens 

a penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quanto forem necessários a satisfação 

integral da execução. Não o fazendo, deverá o Oficial de Justiça proceder 

a penhora e avaliação de bens do devedor suficientes para satisfação do 

débito executado, observando as exigências legais. Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento), a serem pagos pelas executadas. 

No caso de pagamento integral no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será reduzida pela metade. Intime-se o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e comprovando o 

depósito de 30% do valor da execução, requeira o parcelamento da dívida 

em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês. Na hipótese de penhora, designe-se audiência de 

conciliação de acordo com a pauta do (a) conciliador(a), ocasião em que 

poderá a executada oferecer embargos à execução (por escrito ou 

verbalmente), procedendo-se as intimações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 24 de novembro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004362-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EMILY RAQUEL EVA ARQUAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004362-17.2017.8.11.0045 REQUERENTE: EMILY RAQUEL 

EVA ARQUAZ REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc., 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Vieram os autos conclusos para deliberação. Passo a decidir. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, principalmente 

do conteúdo do termo de audiência de ID 11191909 anexado nos autos, 

deflui-se que as partes litigantes estabeleceram acordo, com o objetivo de 

dar fim à celeuma estabelecida; não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, 

por corolário, JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do mérito, forte no 

art. 487, inciso III, alínea 'b', do Novo Código Processo Civil. Transitada em 

julgado, proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com as anotações 

de estilo. Após, arquivem-se os autos. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de janeiro de 2018. 

Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 
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9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 10 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004045-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VERIDIANA BISCARO BONETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LAUER MURTA OAB - MT16361/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1004045-19.2017.8.11.0045 REQUERENTE: VERIDIANA BISCARO BONETTI 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intime-se a Defensoria Publica para 

se manifestar acerca da petição de id. 11077415, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 14 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000782-76.2017.8.11.0045 REQUERENTE: CARLOS JOSE DO 

NASCIMENTO SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S/A 

Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Primeiramente, não constitui demasia destacar, 

por oportuno, que, de acordo com expressivo/significativo entendimento 

jurisprudencial versando acerca da temática ‘sub judice’, a preexistência 

de histórico pretérito de anotações legítimas, de registros nos cadastros 

de inadimplentes, decorrentes de relações de direito material totalmente 

distintas, rechaça/afasta a caracterização da responsabilidade civil, fruto 

de danos morais, derivada da realização de nova inscrição, mesmo que 

realizada de forma irregular, pois o dever de indenizar deriva, como 

consequência direta, da imputação/atribuição, de forma indevida, da 

condição de inadimplente a alguém que, efetivamente, não detém este 

predicado/característica — ressalvado o direito ao cancelamento do 

registro indevido/irregular. Referida inscrição anterior, realizada em 

31/07/2016 (id 5027600, p. 2), em relação a débito cujo credor é diverso 

da requerida, não é objeto de ação judicial, consoante constatação 

realizada por esta juíza leiga, mediante pesquisa no Sistema de Processo 

Judicial eletrônico (PJe). Cabe registrar, por ser expressiva desse 

entendimento, a compreensão do tema consubstanciada através do 

enunciado da Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça, que registra, 

de forma taxativa, que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Alega a parte autora, 

que houve restrição em seu nome referente a débito lançado pela 

empresa requerida. Afirma que não mais possui vínculo contratual com a 

reclamada. A empresa requerida não logrou êxito em comprovar a 

legalidade das negativações. Assim, alega como fato constitutivo do seu 

direito a ilegalidade da negativação e a ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, consoante alhures relatado. Por via de 

consequência, diante desta moldura, não obstante a existência de 

evidências concretas que demonstram, de maneira segura, a 

irregularidade do procedimento de inscrição do registro desabonador, 

considerando-se que subsiste, preexistente à nova inscrição irregular, 

histórico pretérito de anotações legítimas, que traduzem a existência de 

registros nos cadastros de proteção ao crédito, derivadas de relações de 

direito material totalmente distintas — o que, ‘ipso facto’, de forma 

automática e linear, se interpõe como obstáculo intransponível para a 

configuração da responsabilidade civil —, considero que, solução outra 

não resta, senão a que opta pela vereda do indeferimento do pedido 

indenizatório. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Declarar a inexistência dos 

débitos inscritos objetos da lide, e, como consequência, DETERMINAR a 

exclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, no que 

tange exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente 

processo, dentro do prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de 

incorrer em multa diária arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), na 

hipótese de descumprimento da obrigação de fazer [art. 497 do 

CPC/2015]; b) Indeferir os demais pedidos; c) Declarar encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à 

condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do pagamento de 

custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de maio 

de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de maio de 2017. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002712-32.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GARDENIA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO CERTIFICO que 

ficou designada para o dia 08/03/2018, às 15h a realização de audiência 

de conciliação, sendo certo que a parte autora foi devidamente intimada no 

balcão desta secretaria, conforme certidão em PDF em anexo. Ademais, 

INTIMO a parte reclamada, via DJE e em nome de seu advogado, acerca da 

solenidade aprazada. Sem prejuízo da providência anterior, faço os autos 

CONCLUSOS, aguardando ulteriores determinações, conforme 

determinado no Id. 10921369. Lucas do Rio Verde - MT, 16 de janeiro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004743-59.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OLIDE GUARNIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA ARRUDA OAB - MT0016336A (ADVOGADO)

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT0015869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004743-59.2016.8.11.0045 REQUERENTE: OLIDE GUARNIERI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Em decorrência do não 

comparecimento do exequente na audiência de conciliação julgo extinto o 

processo, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. 

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o 

MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 
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Verde/MT, em 17 de maio de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. 

Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 17 de maio de 2017. Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001532-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAELSON FLORENTINO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001532-78.2017.8.11.0045 AUTOR: JAELSON FLORENTINO 

DE OLIVEIRA RÉU: FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE Visto etc., Antes 

de homologar o acordo juntado aos autos, intime-se o autor a juntar cópia 

de seus documentos pessoais, e intime-se o reclamado a juntar cópia dos 

documentos da pessoa jurídica, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpridas as 

determinações, voltem conclusos para homologação. Intimem-se e 

cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 17 de outubro de 2017. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010269-58.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MATIAS FRANCISCO TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO FRANZON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI CARRIEL FERNANDES OAB - SP263833 (ADVOGADO)

 

I. O sistema dos Juizados Especiais tem procedimento próprio de 

execução, sendo imprescindível a realização da penhora para 

oferecimento dos embargos à execução, conforme se evola do artigo 53, 

§ 1º, da Lei n. 9.099/95. Posto isso, considerando a ausência de penhora 

não conheço do embargo à execução. II. Int. Lucas do Rio Verde/MT, 28 

de julho de 2016. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002001-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA MIRIAN DALLALBA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002001-27.2017.8.11.0045 REQUERENTE: CAROLINA MIRIAN 

DALLALBA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Alega a parte autora, em síntese que é titular do terminal móvel nº (65) 9 

8103-4973, habilitada no plano controle pelo valor de R$ 50,00, e que, nas 

últimas faturas vem sendo cobrado o valor de R$ 55,00, sem que haja 

justificativa para tanto. Pleiteia seja revisto o valor da fatura para o limite 

de R$ 50,00, bem como creditado o valor cobrado excedente. Por seu 

turno, a requerida, em contestação, Aaduz que os valores constantes nas 

faturas decorrem dos serviços devidamente prestados; que a alteração 

da quantia corresponde a um reajuste anual do plano, não tendo que se 

falar, portanto, em ato ilícito. Trata-se de relação de consumo, 

invertendo-se, pois, o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, pois constatada a verossimilhança das 

alegações narradas na inicial, diante do suporte probatório acostado aos 

autos. Nesses termos, cumpriria, portanto, à operadora requerida 

demonstrar a legalidade dos reajustes unilaterais. Contudo, desses meios 

de prova não se desincumbiu, de tal sorte que os fatos catalogados na 

petição inicial cobrem-se com o manto da veracidade. A alteração 

unilateral de condições do plano de telefonia representou um aumento 

indevido e unilateral na mensalidade, sem que existisse uma justa causa 

para tanto. Prática essa abusiva, vedada pelo art. 39, inciso X, do Código 

de Defesa do Consumidor. Logo, o aumento, abusivo e unilateral, pela 

operadora de serviço telefônico, há muito tempo já caracteriza ato ilegal da 

prestadora de serviços. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REAJUSTE DO SERVIÇO 

TELEFÔNICO. DISCORDÂNCIA. AUMENTO ABUSIVO. ILEGALIDADE. 

DEPÓSITO DO VALOR PRATICADO ANTERIORMENTE. RECUSA INJUSTA. 

PROCEDÊNCIA. Na ação de consignação em pagamento admite-se a 

interpretação das cláusulas contratuais com a finalidade de se verificar se 

a quantia exigida pelo credor ou aquela oferecida pelo devedor estão em 

conformidade com os termos do contrato, mormente em se tratando de 

serviço público, onde os preços e reajustes são unilateralmente alterados 

pelo concessionário. Configura-se abusivo e ilegal o reajuste perpetrado 

pela concessionária do serviço público, quando não observada a 

proporcionalidade entre a prestação e a remuneração do serviço, 

notadamente se o valor do reajuste não corresponde a percentual justo, 

equânime, e vise, claramente, ao enriquecimento ilícito de uma parte, ou 

ainda, evidencie o cristalino abuso do poderio econômico exercido pela 

prestadora de serviço público perante o consumidor. (TJ-MG, Número do 

processo: 2.0000.00.457515-7/000, Relator: SELMA MARQUES, Data de 

Julgamento: 15/12/2004). (g. n.) Diante do comprovado pela autora em IDs 

7980405 e 7980444, deverão ser creditados em suas faturas os valores 

que excederem à importância de R$ 50,00. Posto isso, julgo procedente o 

pedido formulado na petição inicial para o fim de: a) DECLARAR a 

ilegalidade de cobrança superior ao plano contratado (R$ 50,00), proibindo 

sua cobrança; b) Condenar a reclamado à restituição dos valores 

execentes pagos (R$ 5,00 + R$ 5,00), sob a forma de crédito na fatura 

telefônica, acrescido de correção monetária incidente a partir de cada 

pagamento e juros de mora de 1,0% ao mês, contados da citação; c) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica o autor isento do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 14 de novembro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 14 de novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000660-97.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRES RAFAELA ARAUJO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

FINALIDADE DE INTIMAR A PARTE DEVEDORA, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito, consignando que, caso não o 

efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% 

(dez) por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação 

(CPC, art. 523, § 1º). DESPACHO: Visto em correição.Inicialmente, 

determino que a Secretaria Judicial providencie a regularização dos 

registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza 

da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

cumprimento/execução de sentença. Intime-se a devedora, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, consignando que, 

caso não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de 

multa de 10% (dez) por cento, com expedição de mandado de penhora e 

avaliação (CPC, art. 523, § 1º). Certificado o não pagamento do devido no 

prazo assinalado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos 
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bens quanto bastem para pagamento da dívida. Efetuada a penhora e 

elaborado o respectivo auto, intime-se imediatamente a devedora, na 

pessoa de seu advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente, para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 525, do CPC. Intimem-se 

Cumpra-se.Lucas do Rio Verde-MT, 16 de novembro de 2017.Melissa de 

Lima AraújoJuíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000660-97.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRES RAFAELA ARAUJO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000660-97.2016.8.11.0045 REQUERENTE: NAYRES RAFAELA 

ARAUJO DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Visto em 

correição. Inicialmente, determino que a Secretaria Judicial providencie a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar cumprimento/execução de sentença. Intime-se a devedora, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, 

consignando que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante 

será acrescido de multa de 10% (dez) por cento, com expedição de 

mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, § 1º). Certificado o não 

pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para pagamento da 

dívida. Efetuada a penhora e elaborado o respectivo auto, intime-se 

imediatamente a devedora, na pessoa de seu advogado, ou na falta deste, 

o seu representante legal, ou pessoalmente, para, querendo, oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 525, do 

CPC. Intimem-se Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 16 de novembro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003042-29.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEONICE LIA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

15/03/2018 às 13:00 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001416-09.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA LEITICIA FERREIRA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

Vistos. Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Depreende-se da petição de Id. 10170954, que parte autora 

manifesta o desinteresse no litigio querendo a extinção sem resolução do 

mérito. Deste modo, o pleito referente à desistência há de ser atendido não 

havendo razão para o prosseguimento do feito, consoante a regra do art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 485. O juiz não 

resolvera o mérito quando: VIII – homologar a desistência;” Desta forma, 

Homologo a desistência da ação conforme postulado para os fins do art. 

200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Posto isto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso II, da Lei 

9.099/1995. Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995). Dispensado o registro pelo 

Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as baixas necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 20 de outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001149-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SAT ELETRO ELETRONICO LTDA-ME - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANUSA SERENA ONEDA OAB - MT0013124A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVANDER DAL MOLIN (REQUERIDO)

MICHELLA PATRICIA ENGLES DAL MOLIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1001149-03.2017.811.0045 Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. A preliminar 

de prescrição deve ser rejeitada. O artigo 206, § 3º, V, do Código Civil 

estabelece que a pretensão de reparação civil prescreve em 03 (três) 

anos. Analisando-se a documentação trazida, verifica-se que a ação 

ajuizada pelos requeridos contra o requerente e julgada improcedente teve 

seu trânsito em julgado na data de 17/10/2015, conforme se verifica no 

documento de ID. 5849384, pág. 13. Considerando que a sentença 

transitou em julgado em 17/10/2015 e a presente ação foi proposta em 

03/04/2017, é fácil perceber que não ocorreu a prescrição, vez que não 

transcorreu 03 (três) anos. Rejeito também a preliminar de impossibilidade 

jurídica do pedido, vez que a petição inicial preenche os requisitos legais, 

possuindo pedido certo e determinado, assim como também possui causa 

de pedir. No mérito, cuida-se de particular que pleiteia indenização, em 

virtude de ter sofrido supostos danos morais por ter sido ajuizada ação de 

indenizatória em seu desfavor, a qual foi julgada improcedente. 

Inicialmente, cumpre destacar que os requisitos essenciais para que se 

tenha responsabilidade civil, com consequente obrigação de indenizar, 

são: o ato ilícito do agente, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, 

observado os art. 186 e 927 do Código Civil de 2002. Da cuidadosa análise 

dos autos, não é possível extrair qualquer ato ilícito dos réus que justifique 

a pretensão indenizatória. Embora tenha sido julgada improcedente ação 

indenizatória proposta contra o autor, a situação por si só não teria o 

condão de ensejar danos morais. Ora, se todas as ações que fossem 

julgadas improcedentes, fossem extintas ou, ainda, fossem suspensas 

por convenção das partes após constatado equívoco em seu ajuizamento, 

acarretassem danos morais para aquele que foi demandado o direito de 

acesso à justiça estaria severamente comprometido. É que os danos 

morais não se configuram se houver mero aborrecimento, irritação ou 

sensibilidade excessiva. O fato de ter o autor figurado como réu em uma 

ação de conhecimento não enseja, por si só, danos morais. Pelo exposto, 

inexistindo demonstração de que houve ato ilícito no ajuizamento da 

indenizatória, bem como inexistindo qualquer demonstração de que esta 

trouxe abalo, vexame, ou restrição ao crédito do autor, não há que se 

falar em responsabilidade civil com consequente dever de indenizar. 

Ademais, certo que os danos morais não são presumidos no caso 

concreto. Ora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não resta dúvida de que 

tem o autor o ônus de comprovar suas alegações. Por todo o exposto, 

como o autor não se encarregou de comprovar fato constitutivo de seu 

direito, consoante art. 373, I do CPC, o pedido de indenização por dano 

moral deve ser julgado improcedente. Quanto ao dano material, alega o 

autor que despendeu a quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos 

reais) na contratação de advogado, para se defender na ação em que foi 

réu, pleiteando seja indenizado quanto a este valor. Para tanto, trouxe aos 

autos o contrato firmado entre autor e causídica, constante no Id. 

5849194, o qual foi impugnado pelos requeridos, sob a alegação de que 

fora assinado unilateralmente pelo autor. Analisando-se o documento 

juntado, nota-se que este foi assinado digitalmente pela i. Advogada 

Danusa Serena Oneda, sendo plenamente válido. Ocorre que de acordo 

com a jurisprudência recente que se formou no Superior Tribunal de 

Justiça, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso 

Especial nº 1.155.527/MG, de Relatoria do Ministro Sidnei Beneti, as 

disposições dos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, devem ser 

interpretadas de forma a abranger apenas os honorários contratuais 

pagos ao advogado para a adoção de medidas extrajudiciais, tendo em 
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vista que na esfera judicial há previsão do pagamento de honorários 

sucumbenciais, na forma do art.85 do NCPC. Neste sentido: PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO 

MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. DEFICIÊNCIA NA 

FUNDAMENTAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA TESE RECORRIDA COM O 

ARTIGO VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284 DO STF, POR 

ANALOGIA. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A 

CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DA 

SEGUNDA SEÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. DECISÃO 

MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Aos recursos 

interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas 

até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Da simples 

leitura dos artigos indicados, não há nenhum dispositivo que determine o 

pagamento dos honorários contratuais pela parte contrária. 3. O 

entendimento consolidado pela Segunda Seção desta Corte no julgamento 

do EREsp nº 1.155.527/MG, de relatoria do Ministro SIDNEI BENETI, aos 

13/6/2012 é de que a simples contratação de advogado para ajuizamento 

de ação não induz, por si só, a existência de ilícito gerador de danos 

materiais. 4. O presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do 

julgado impugnado que negou seguimento ao recurso especial, devendo 

ser ele mantido pelos seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental 

não provido (AgRg no REsp. 1533892/SP, Relator o Ministro Moura Ribeiro, 

DJe de 10.06.2016) Nesse contexto, tem-se que a contratação de 

advogado particular, mediante remuneração, decorre de relação negocial 

estabelecida entre a parte e o profissional escolhido, sem nenhuma 

interferência da parte contrária, que não pode ser obrigada a arcar com a 

responsabilidade de pagar honorários advocatícios decorrentes de uma 

relação da qual ela não participou, devendo o pedido ser julgado 

improcedente. Isto posto, julgo improcedentes os pedidos iniciais e decido 

o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. 

Sem custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 16 de novembro de 2017. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO VICENTE FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000247-50.2017.8.11.0045 REQUERENTE: FLAVIO VICENTE 

FERREIRA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A parte autora alega, em síntese, que é cliente da requerida 

desde junho de 2015 e que, em dezembro de 2016, por motivos alheios à 

sua vontade, atrasou o pagamento de uma fatura do seu plano. Afirma 

que, no mês de dezembro de 2016, recebeu uma nova fatura, com 

vencimento para 18/12/2016, no valor de R$ 25,84, relativa a juros por 

atraso no pagamento, e que pagou-a no dia 07/01/2017. Aduz que em 

janeiro de 2017, recebeu uma fatura no valor R$ 150,74, paga em 

17/01/2017, na qual constava embutido o valor de R$ 25,84, referente aos 

juros por atraso no pagamento da mencionada fatura. Alega que recebeu 

inúmeras cobranças via telefone em seu horário de descanso. Pleiteia 

repetição de indébito do valor pago e indenização por danos morais. A 

requerida, em contestação, informou que tais juros ocorreram justamente 

pelo pagamento em atraso. Inicialmente, necessárias algumas 

ponderações a respeito da aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

à espécie. Embora seja indiscutível a relação de consumo existente entre 

as partes, não se pode olvidar que mesmo nos casos de aplicação da 

regra especial do inciso VIII do artigo 6º da legislação consumerista o 

autor tem o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (Código de 

Processo Civil, artigo 333, inciso I) e, o réu, o fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. Nesta seara, verifica-se que o próprio 

requerente deu ensejo à situação narrada no presente feito, vez que 

pagava as faturas em atraso, conforme se extrai dos documentos 

juntados à inicial, sendo restou comprovado que a importância de R$ 25,84 

incluída na fatura referente ao mês de janeiro de 2017 refere-se aos juros 

da fatura anterior paga em atraso. Por essa razão, não procede o pedido 

da repetição de indébito. Outrossim, no tocante ao pedido de indenização 

por danos morais, entendo que não merece acolhimento, uma vez que a 

situação narrada na inicial não ultrapassa a esfera do mero 

aborrecimento. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, e, como consequência, Declaro encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à 

condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/1995. Da mesma forma, fica o autor isento do pagamento de custas 

judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de 

outubro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 26 de outubro 

de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001145-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. R. LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição tempestiva do recurso inominado, INTIMO a parte 

autora/recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 17 de janeiro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000652-23.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ADRIANO DA SILVA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE, devedora, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito, consignando que, caso não o 

efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% 

(dez) por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação 

(CPC, art. 523, § 1º). DESPACHO:Visto em correição.Inicialmente, 

determino que a Secretaria Judicial providencie a regularização dos 

registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza 

da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

cumprimento/execução de sentença. Intime-se a devedora, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, consignando que, 

caso não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de 

multa de 10% (dez) por cento, com expedição de mandado de penhora e 

avaliação (CPC, art. 523, § 1º). Certificado o não pagamento do devido no 

prazo assinalado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos 

bens quanto bastem para pagamento da dívida. Efetuada a penhora e 

elaborado o respectivo auto, intime-se imediatamente a devedora, na 

pessoa de seu advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou 
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pessoalmente, para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 525, do CPC. Intimem-se 

Cumpra-se.Lucas do Rio Verde-MT, 16 de novembro de 2017.Melissa de 

Lima AraújoJuíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011619-42.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARLOS CASANOVA (REQUERIDO)

 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o promovente para 

informar o endereço atual do promovido no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDSON GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição tempestiva do recurso inominado, INTIMO a parte recorrida 

para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Lucas do Rio 

Verde - MT, 17 de janeiro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011583-34.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BUTTNER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

HSBC AGENCIA DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO OAB - SP212923 (ADVOGADO)

MUNIR MARTINS SALOMAO OAB - MT20383/O (ADVOGADO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

VINICIUS DE SORDI VILELA OAB - SP0326871A (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011583-34.2014.8.11.0045 REQUERENTE: FRANCIELE 

BUTTNER REQUERIDO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A., HSBC 

AGENCIA DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos etc. Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Primeiramente, no tocante à ausência de comprovantes de residência e 

quitação, verifico que tal vício restou sanado diante da juntada dos 

mencionados documentos em ID 3329152. Outrossim, no tocante à 

preliminar de ilegitimidade passiva, verifica-se que não prospera, uma vez 

que ambas as rés tem legitimidade para figurar do polo passivo da ação, 

respondendo de forma solidária (art. 18 do CDC). No que tange às demais 

preliminares, considero que possuem íntima vinculação com o mérito da 

demanda e, sob este ponto de vista, serão analisadas em momento 

oportuno. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Destarte, enfrentadas 

tais questões e superada tal etapa, passo a análise da questão de fundo 

da demanda. A parte requerente alega, em síntese, que efetuou, em 

29/07/2014, uma compra on-line de um Nobreak, pelo valor de R$ 303,27, 

na loja virtual requerida (Kabum), pagando a mencionada mercadoria via 

boleto bancário, utilizando-se, para tal transação dos serviços bancários 

da requerida HSBC (ID 3329152, p. 3). Aduz que o produto nunca foi 

entregue. Afirma que contatou a loja virtual requerida, porém, sem êxito. 

Após buscar auxílio na via administrativa (PROCON), a empresa de 

e-commerce ré informou que provavelmente o boleto teria sido clonado, 

todavia alegou não possuir responsabilidade. A autora pleiteia o reembolso 

dos valores pagos. As rés, em contestação, não lograram êxito em fazer 

prova do contrário. A hipótese vertente concerne a relação de consumo, 

preenchidos que estão os requisitos dos arts. 2º e 3º do Código de 

Defesa do Consumidor. Aplica-se por isso, dentre outras regras, a da 

inversão do ônus da prova (art. 6º, inc. VIII, parte final, do CDC), a qual 

leva em conta a hipossuficiência do consumidor sob o ângulo técnico e 

não econômico. É o que leciona RIZZATTO NUNES: “A vulnerabilidade, 

como vimos, é o conceito que afirma a fragilidade econômica do 

consumidor e também técnica. Mas hipossuficiência, para fins da 

possibilidade de inversão do ônus da prova, tem sentido de 

desconhecimento técnico e informativo do produto e do serviço, de suas 

propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos modos 

especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o acidente de 

consumo e o dano, das características do vício etc.” (“Comentários ao 

Código de Defesa do Consumidor”, Ed. Saraiva, 2011, p. 218). Uma vez 

que houve o pagamento do boleto, sem que fosse entregue o produto, o 

que foi comprovado pela documentação lançada à inicial, mostra-se 

cabível a rescisão do contrato com a consequente devolução da quantia 

paga na monta de R$ 303,27, cuja responsabilidade do pagamento é 

solidária, já que o banco requerido não comprovou a destinação do valor 

que foi pago em sua agência. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de: a) Condenar as 

reclamadas, solidariamente, a título de ressarcimento, ao pagamento da 

quantia de R$ 303,27, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescidos 

de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação; b) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a empresa requerida 

isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 13 de outubro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 26 de outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004152-97.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARJORI CRISTINA MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004152-97.2016.8.11.0045 REQUERENTE: MARJORI CRISTINA 

MORAES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. As preliminares arguidas em contestação confundem-se com 

a matéria de mérito, e, por esse motivo, serão analisadas em momento 

oportuno. Aduz a parte requerente que teve nome inscrito no serviço de 

proteção ao crédito em decorrência de dívida inexistente lançada pelo 

reclamado. Afirma que desconhece a origem da dívida. A requerida, em 

sede contestatória, apresentou áudio de ligação da parte autora 

renegociando a dívida objeto da negativação (id 5774570). Instada a se 

manifestar, a requerente não logrou êxito em comprovar a quitação da 
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dívida. É evidente, portanto, que o reclamado se incumbiu e provou a 

regularidade do contrato e débito, estando inocorrente qualquer ato ilícito. 

Diante desse quadro fático o reclamante apresenta desistência da 

reclamação. Outrossim, a conduta da reclamante encontra-se eivada de 

má-fé. Explico. A reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou 

versão absolutamente inverídica. A apresentação de versão falsa em juízo 

é fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores do 

instrumento estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se 

de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a 

defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou 

ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório 

e da ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio 

Carlos Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual pela 

reclamante ao negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador 

a erro constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo 

aquilo que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão 

falsa e tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. Outrossim, verifica-se, pelos fatos apresentados, 

que a litigância de má-fé por parte da requerente restou flagrante, dadas 

as provas apresentadas pela requerida, as quais demonstram claramente 

o vínculo ensejador da dívida, consubstanciado em contrato devidamente 

assinado. Flagrante, assim, a litigância de má-fé, diante da tentativa de 

alterar a verdade dos fatos, bem ainda por ter aforado ação descabida, 

em que pleiteia danos morais de forma irresponsável. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e, como 

consequência, Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Em razão da litigância de má-fé, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas, honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 

o valor da causa, qual seja, e multa por litigância de má-fé em 2% sobre o 

valor da causa. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos 

para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para 

as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 24 de abril de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 24 de abril de 2017. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000968-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EMANUEL REIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000968-02.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LUCAS EMANUEL 

REIS OLIVEIRA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo 

com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. As preliminares arguidas 

em sede contestatória confundem-se com a matéria de mérito, e, por esse 

motivo, serão analisadas em momento oportuno. A parte requerente alega, 

em síntese, que adquiriu junto a segunda requerida, um aparelho celular 

fabricado pela primeira ré, LG OPTIMUS G-2 D 805 OPEN QUAD BAND 

BRANCO QUADRIBAND, no valor de R$ 999,00 conforme nota fiscal de ID 

5537597, e que, com poucos meses de uso, apresentou defeitos, tendo 

sido encaminhado à assistência técnica (ID 5537613), da qual retornou 

com vícios de qualidade, tendo sido reenviado (ID 5537613), e não foi 

devolvido à parte. Aduz que contatou a assistência por diversas vezes e 

não obteve resposta. Pleiteia a devolução do valor pago e indenização por 

danos morais. Como é sabido, o Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável ao caso. A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva. O 

fornecedor somente não será responsabilizado quando provar 

inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro 

(CDC, art. 14, § 3º). O autor afirma que o produto apresentou defeito 

dentro do prazo de garantia legal, sendo que tais assertivas restaram 

provadas pela inversão do ônus da prova que ora se determina, na 

medida em que as empresas requeridas não foram capazes de comprovar 

que o defeito tenha se dado por culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro em sua contestação. O produto mostrou-se defeituoso, isto é, não 

garantiu ao consumidor a segurança esperada. A ré não demonstrou 

ocorrente alguma das excludentes de responsabilidade. Deve responder, 

pois, pelo prejuízo causado ao autor decorrente do produto defeituoso, 

consoante se tem decidido em situações análogas. Pensa o juízo que, 

havendo alternativa legal entre a entrega de novo bem e devolução dos 

valores despendidos pelo autor, a melhor solução é determinar a 

restituição do valor pago pelo produto, ou seja, R$ 999,00. Em relação ao 

pedido de indenização por danos morais, contudo, observo que tal pedido 

não merece acolhimento. Isso porque a situação enfrentada pelo autor não 

revela dor ou sofrimento suficientes para caracterizar dano moral. Para 

que restasse caracterizado o dano moral sustentado, necessária seria a 

prova do sofrimento, da dor, em razão de eventual repercussão na honra 

e boa fama do autor, o que não foi demonstrado. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, para o 

fim de: a) Condenar a requerida, a título de ressarcimento, ao pagamento 

da quantia de R$ 999,00, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e 

acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a 

citação; b) Indeferir o pedido de indenização por danos morais; c) Declarar 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo 

de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 

55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica o autor isento do pagamento 

de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª 

Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

12 de julho de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de agosto 

de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001443-89.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEVERSON PALUDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA (REQUERIDO)

CAIADO PNEUS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001443-89.2016.8.11.0045 REQUERENTE: JEVERSON 

PALUDO REQUERIDO: CAIADO PNEUS LTDA, GOODYEAR DO BRASIL 

PRODUTOS DE BORRACHA LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. No tocante 

à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida GOODYEAR 

DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA, alegando não ser a 

fabricante do pneumático objeto da demanda, verifico que não prospera, 

vez que, conforme termo de garantida lançado em id 1536447, a mesma 

consta como fabricante. Diante disso, rejeito a preliminar. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 

deste Juízo, tampouco em necessidade de produção de prova pericial, e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Destarte, enfrentadas tais questões e superada tal etapa, passo a 

análise da questão de fundo da demanda. A parte autora alega, em 

síntese, que, em 30/10/2015, adquiriu das rés um pneu 750-16 PL-G8 10, 

no valor de R$ 472,63 (id 1536444, p. 1), e, aproximadamente um mês 

após a compra, começou a apresentar defeitos, razão pela qual procurou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1498 de 1523



a parte ré, a qual o orientou a realizar o balanceamento e alinhamento do 

veículo, e montagem e desmontagem do pneu, o que foi feito, com o 

desembolso da quantia de R$ 50,00 (id 1536444, p. 2). Afirma que o 

defeito não foi sanado. Aduz que procurou auxílio administrativo 

(PROCON), sem êxito. Pleiteia indenização por danos morais e o reembolso 

do valor pago. As requeridas, em sede contestatória, não lograram êxito 

em fazer prova do contrário. O artigo 18 do CDC determina que o prazo 

para conserto do produto é de no máximo 30 dias, sob pena de ficar a 

cargo do consumidor a opção por substituição do bem viciado. Assim, 

deve haver a indenização do dano material sofrido, de forma solidária. 

Destarte, no tocante à restituição da quantia paga, verifica-se que a 

mesma procede, uma vez que a parte requerente comprovou, mediante 

apresentação de nota fiscal a aquisição do produto. Ressalte-se que as 

requeridas não comprovaram a restituição da quantia paga. Desse modo, 

tem o consumidor o direito à restituição do valor pago no produto e no 

conserto do mesmo, que perfaz a importância de R$ 522,63. Por fim, no 

tocante ao pedido de condenação em danos morais, verifico que não 

prospera, uma vez que em que pese às razões apresentadas, entendo 

que não há como reconhecer que a parte autora passou a conviver com 

uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, 

aborrecimentos e preocupações. Não sem propósito, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Aliás, a história revela e é certo que a vida em sociedade, 

naturalmente - e sempre foi assim desde o início das civilizações –, impõe 

perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar para o 

desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se todos 

quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, por 

conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido veiculado na petição inicial, para o fim de: a) Condenar as 

reclamadas, de maneira solidária, a título de ressarcimento, ao pagamento 

da quantia equivalente a R$ 522,63, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe 

e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a 

citação, ressaltando que a requerida que efetuar o sobredito 

ressarcimento passará a ser a proprietária do produto em discussão nos 

autos o qual, caso esteja em posse da parte requerente, deverá ser 

entregue, após o ressarcimento, na loja onde foi adquirido, a fim de que 

seja devidamente encaminhado; b) Indeferir os demais pedidos; c) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 20 de setembro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 23 de outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001259-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA HELOISA PINHEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY SANTOS DA SILVA OAB - RS76651 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição tempestiva do recurso inominado, INTIMO a parte 

autora/recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 17 de janeiro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

E.V REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA DALL ALBA OAB - MT20278/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo :  1000127-70 .2018 .8 .11 .0045  REQUERENTE:  E .V 

REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - ME REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 

S/A Visto etc., Determino que a Reclamante proceda a emenda à inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, art. 321, § único do 

CPC, a fim de que traga aos autos o enquadramento empresarial, e cartão 

CNPJ atualizado, nos termos do art. 8º, § 1º, inc. II da Lei 9.099/95 e 

Enunciado nº 135 do FONAJE. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 15 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001865-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA RIBEIRO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY SANTOS DA SILVA OAB - RS76651 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001865-30.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ROSA RIBEIRO 

MACHADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A parte reclamante requereu a extinção do feito, conforme 

consta em petição de id 8744680. Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente produz 

seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de agosto de 2017. 

Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de agosto de 2017. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OZANA FERREIRA SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000583-54.2017.8.11.0045 REQUERENTE: OZANA FERREIRA 

SIMOES REQUERIDO: BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO Vistos etc. Em 

decorrência do não comparecimento do reclamante na audiência de 

conciliação julgo extinto o processo, com fundamento no artigo 51, inciso I, 

da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas 

e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 
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a condenação em custas). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de maio de 2017. Thuany Priscila 

Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. 

Lucas do Rio Verde/MT, 17 de maio de 2017. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004223-02.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELMERSON CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004223-02.2016.8.11.0045 REQUERENTE: ELMERSON 

CORDEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Em 

decorrência do não comparecimento do reclamante na audiência de 

conciliação julgo extinto o processo, com fundamento no artigo 51, inciso I, 

da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas 

e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de maio de 2017. Thuany Priscila 

Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. 

Lucas do Rio Verde/MT, 19 de maio de 2017. Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001837-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAGNO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY SANTOS DA SILVA OAB - RS76651 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001837-62.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LEOMAGNO 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 

LTDA. Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante requereu a extinção 

do feito, conforme consta em petição de id 8702562. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de 

agosto de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de agosto 

de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001850-61.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY SANTOS DA SILVA OAB - RS76651 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001850-61.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARCIA SILVA DE 

LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante requereu a extinção desta reclamação, conforme 

consta em petição de id 8744409. Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente produz 

seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de julho de 2017. 

Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de julho de 2017. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000874-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO NASCIMENTO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000874-54.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JOSE ANTONIO 

NASCIMENTO DE JESUS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

As questões arguidas em sede preliminar confundem-se com a matéria de 

mérito, razão pela qual serão analisadas em momento oportuno. Aduz a 

parte requerente que teve nome inscrito no serviço de proteção ao crédito 

em decorrência de dívida inexistente lançada pelo reclamado. Afirma que 

desconhece a origem da dívida. A requerida, em sede contestatória, juntou 

aos autos o contrato objeto da negativação devidamente assinado pela 

parte autora, acompanhado de cópia dos documentos de identificação da 

mesma (IDs 8689842 e 8689847). É evidente, portanto, que o reclamado 

se incumbiu e provou a regularidade do contrato e débito, estando 

inocorrente qualquer ato ilícito. Outrossim, a conduta da reclamante 

encontra-se eivada de má-fé. Explico. A reclamante procurou o Poder 

Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica. A apresentação 

de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma vez que “os 

consumidores do instrumento estatal de solução de controvérsias devem 

conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo 

é palco para a defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens 

indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do 

contraditório e da ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – 

Antonio Carlos Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual 

pela reclamante ao negar dívida existente com a finalidade de induzir o 

julgador a erro constitui litigância de má-fé. A presente reclamação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1500 de 1523



espelha tudo aquilo que não é admissível em juízo, ou seja, a 

apresentação de versão falsa e tentativa de manipulação do sistema de 

Justiça, com o fim de obter indenização indevida. Outrossim, verifica-se, 

pelos fatos apresentados, que a litigância de má-fé por parte da 

requerente restou flagrante, dadas as provas apresentadas pela 

requerida, as quais demonstram claramente o vínculo ensejador da dívida, 

consubstanciado em contrato devidamente assinado. Flagrante, assim, a 

litigância de má-fé, diante da tentativa de alterar a verdade dos fatos, bem 

ainda por ter aforado ação descabida, em que pleiteia danos morais de 

forma irresponsável. D’outra banda, no que tange ao pedido contraposto 

de pagamento de indenização por danos do processo, verifico que o 

mesmo não deve prosperar. E isso se justifica porque o demandado não 

fez qualquer prova de que tenha sofrido qualquer espécie de prejuízo em 

razão da mesma, de forma que a improcedência deste pedido é medida 

que se impõe. Ante o exposto: a) JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na petição inicial; b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos contrapostos para CONDENAR a parte autora ao pagamento das 

custas, honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da 

causa, e multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor da causa; c) 

DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. 

Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 24 de julho de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. 

Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 28 de julho de 2017. Cristiano dos Santos Fialho Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE SILVA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000113-86.2018.8.11.0045 REQUERENTE: JOSILENE SILVA 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Visto etc. Dispensado o 

relatório. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por JOSILENE SILVA DA SILVA 

em face de BANCO BRADESCO S/A, aduzindo em síntese que ao tentar 

efetuar a compra no comércio local foi surpreendida com a inscrição no 

serviço de proteção ao crédito –SPC, no entanto desconhece todas a s 

inscrições em seu nome. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil 

que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203) Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no 

processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam 

a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a 

verossimilhança da alegação — dado a total ausência de comprovação de 

ocorrência de perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de 

identificação pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, 

praticado por terceiro (exemplos de situações típicas que originam 

inscrições indevidas nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência 

de reclamação, efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou 

tentativa de resolução do problema através dos órgãos e serviços 

públicos de proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Por via de consequência, dado a 

não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) 

e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ 

é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em relação 

ao pedido de inversão do ônus da prova a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que ela “fica a critério do 

juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação 

do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente 

ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias 

ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial” (AgRg no AREsp 

440361/PE Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

2013/0394334-3 – Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 24.11.2015). 

Nesse aspecto, Flávio Tartuce assevera: “O conceito de hipossuficiência 

vai além do sentido literal das expressões pobre ousem recursos, 

aplicáveis nos casos de concessão dos benefícios da justiça gratuita, no 

campo processual. O conceito de hipossuficiência consumerista é mais 

amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do direito caso a caso, no 

sentido de reconhecer a disparidade técnica ou informacional, diante de 

uma situação de desconhecimento” (Manual de Direito do Consumidor) 

Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte autora. A Secretaria do 

Juizado Especial deverá realizar o agendamento de audiência de 

conciliação de acordo com a pauta da Conciliadora. Cite-se e intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 15 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000878-91.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000878-91.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LUZINETE DA 

SILVA MENDES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Em decorrência do não 

comparecimento do reclamante na audiência de conciliação julgo extinto o 

processo, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. 

Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas e despesas 

processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o 

MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 02 de agosto de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 28 de agosto de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001868-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE ARAUJO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY SANTOS DA SILVA OAB - RS76651 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001868-82.2017.8.11.0045 REQUERENTE: FERNANDO DE 
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ARAUJO FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A parte reclamante requereu a extinção do feito, conforme 

consta em petição de id 8744744. Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente produz 

seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de agosto de 2017. 

Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de agosto de 2017. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001864-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA RIBEIRO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY SANTOS DA SILVA OAB - RS76651 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001864-45.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ROSA RIBEIRO 

MACHADO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Em 

decorrência do não comparecimento do reclamante na audiência de 

conciliação julgo extinto o processo, com fundamento no artigo 51, inciso I, 

da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas 

e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de julho de 2017. Thuany Priscila 

Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. 

Lucas do Rio Verde/MT, 28 de julho de 2017. Cristiano dos Santos Fialho 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000896-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIS NEI CERQUEIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000896-15.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ROBIS NEI 

CERQUEIRA BATISTA REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 

LTDA. Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Em decorrência da ausência do 

reclamante na audiência de conciliação, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o 

MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 21 de agosto de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 29 de agosto de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004480-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES MALDANER WERLANG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT0012770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1004480-90.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA INES 

MALDANER WERLANG REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 

Visto etc., Determino que a parte Reclamante proceda emenda à inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do 

CPC, a fim de que traga aos autos o comprovante de endereço em nome 

da parte autora, tais como: contas de água, energia e telefone, uma vez 

que, a comprovação da residência em nome da parte é essencial para 

fixação da competência territorial do juízo, inclusive para garantia de 

qualquer direito alegado pela parte reclamante, bem como cópia dos 

documentos pessoais da autora, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não possua 

comprovantes de residência em seu nome, o reclamante deverá 

comprovar por documento idôneo a relação com a pessoa que constará 

no comprovante de residência. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 17 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEUDE DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000118-11.2018.8.11.0045 REQUERENTE: NEUDE DE SOUZA 

OLIVEIRA REQUERIDO: DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. 

Visto etc. Dispensado o relatório. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

NEUDE DE SOUZA DE OLIVEIRA em face de DISTRIBUIDORA JAFRA 

COSMESTICOS LTDA, aduzindo em síntese que ao tentar efetuar a compra 

no comércio local foi surpreendida com a inscrição no serviço de proteção 

ao crédito –SPC, no entanto desconhece todas a s inscrições em seu 

nome. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer 

sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto 

é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária 

das alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). 

Esses autores também afirmam que “a probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203) Pois bem. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que 

não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de 

demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da 

alegação — dado a total ausência de comprovação de ocorrência de 

perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de identificação 

pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, praticado por 
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terceiro (exemplos de situações típicas que originam inscrições indevidas 

nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência de reclamação, 

efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou tentativa de 

resolução do problema através dos órgãos e serviços públicos de 

proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Por via de consequência, dado a 

não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) 

e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ 

é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em relação 

ao pedido de inversão do ônus da prova a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que ela “fica a critério do 

juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação 

do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente 

ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias 

ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial” (AgRg no AREsp 

440361/PE Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

2013/0394334-3 – Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 24.11.2015). 

Nesse aspecto, Flávio Tartuce assevera: “O conceito de hipossuficiência 

vai além do sentido literal das expressões pobre ousem recursos, 

aplicáveis nos casos de concessão dos benefícios da justiça gratuita, no 

campo processual. O conceito de hipossuficiência consumerista é mais 

amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do direito caso a caso, no 

sentido de reconhecer a disparidade técnica ou informacional, diante de 

uma situação de desconhecimento” (Manual de Direito do Consumidor) 

Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte autora. A Secretaria do 

Juizado Especial deverá realizar o agendamento de audiência de 

conciliação de acordo com a pauta do Conciliador. Cite-se e intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 15 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000881-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOARES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000881-46.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARCELO SOARES 

DE MELO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte requerente alega, em síntese, que teve seu nome inscrito nos 

cadastros de proteção ao crédito, em virtude de cobrança lançada pela 

empresa requerida. Afirma que nunca contratou com a requerida A 

requerida, em sede contestatória, comprovou a legalidade da negativação, 

uma vez que apresentou gravações de contato telefônico entre o autor e 

a ré, comprovando o vínculo contratual (IDs 9015116 e 9015121). A parte 

requerente, por sua vez, não demonstrou que o suposto débito havia sido 

quitado. A apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente 

grave, uma vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução 

de controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é 

pautada de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não 

para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85, 

g.n.). A quebra do dever processual pela reclamante ao negar dívida 

existente com a finalidade de induzir o julgador a erro constitui litigância de 

má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo que não é admissível 

em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e tentativa de 

manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter indenização 

indevida. Outrossim, verifica-se, pelos fatos apresentados que a litigância 

de má-fé por parte da requerente restou flagrante, dadas as provas 

apresentadas pela requerida, as quais demonstram claramente o vínculo 

ensejador da dívida, consubstanciado em contrato devidamente assinado. 

Flagrante, assim, a litigância de má-fé, diante da tentativa de alterar a 

verdade dos fatos, bem ainda por ter aforado ação descabida, em que 

pleiteia danos morais de forma irresponsável. Ante o exposto JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, bem como o 

pedido contraposto, e, como consequência: a) CONDENO a parte autora, 

em razão da litigância de má-fé, ao pagamento das custas, honorários 

advocatícios e multa que arbitro, cada uma, em 10% sobre o valor da 

causa. b) DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos 

para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para 

as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 25 de agosto de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 29 de agosto de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN ANGELICO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000862-40.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JHONATAN 

ANGELICO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. As demais 

preliminares arguidas em contestação possuem íntima vinculação com o 

mérito, e, em razõa disso, serão analisadas em momento oportuno. A parte 

requerente alega, em síntese, que teve seu nome inscrito nos cadastros 

de proteção ao crédito, em virtude de cobrança lançada pela empresa 

requerida. Afirma que nunca contratou com a requerida A requerida, em 

sede contestatória, comprovou a legalidade da negativação, uma vez que 

apresentou o contrato objeto da negativação devidamente assinado pela 

parte autora (ID 8104734, p. 4). A apresentação de versão falsa em juízo 

é fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores do 

instrumento estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se 

de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a 

defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou 

ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório 

e da ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio 

Carlos Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual pela 

reclamante ao negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador 

a erro constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo 

aquilo que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão 

falsa e tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. Outrossim, verifa-se, pelos fatos apresentados que 

a litigância de má-fé por parte da requerente restou flagrante, dadas as 

provas apresentadas pela requerida, as quais demonstram claramente o 

vínculo ensejador da dívida, consubstanciado em contrato devidamente 

assinado. Flagrante, assim, a litigância de má-fé, diante da tentativa de 

alterar a verdade dos fatos, bem ainda por ter aforado ação descabida, 

em que pleiteia danos morais de forma irresponsável. Ante o exposto 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, bem 

como o pedido contraposto, e, como consequência: a) CONDENO a parte 

autora, em razão da litigância de má-fé, ao pagamento das custas, 
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honorários advocatícios e multa que arbitro, cada uma, em 10% sobre o 

valor da causa. b) DECLARO encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de agosto de 2017. Thuany 

Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de agosto de 2017. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003892-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DE SOUSA E SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

14/03/2018. às 14:15 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-73.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CRISTINA JULIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000196-73.2016.8.11.0045 REQUERENTE: JAQUELINE 

CRISTINA JULIAO REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS 

LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei 

nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Primeiramente, de suma importância 

frisar, por conveniente, que se afigura totalmente desnecessária a 

produção de prova em audiência, na medida em que não desponta como 

instrumento decisivo para o regular deslinde do processo, porquanto a 

prova produzida no processo é suficiente para a compreensão dos 

acontecimentos e totalmente apta para a prolação de julgamento da lide. A 

parte autora alega, em síntese, que, no dia 03/02/2016, adquiriu, junto à 

empresa requerida, 01 mesa, marca Dallas Palace, ardósia, 4 Cadeiras, 

70x70; 01 balcão Aço Colormaq, 2 portas e 4 gavetas, Ipanema BR; e 01 

lavadora de roupa COLOMARQ Semiautomática LCM 15KG BR 110W, e 

que o único produto que recebeu devidamente foi a mesa, vez que o 

balcão teria vindo em tamanho menor do que o adquirido, e a máquina de 

lavar roupas não foi entregue. Afirma que tentou resolver o impasse 

diretamente com a requerida, sem êxito. A requerida, em contestação, não 

negou que tenha se equivocado na entrega do balcão e afirma que a 

requerente não recebeu a máquina de lavar vez que não aceitou o produto 

do mostruário. A hipótese vertente concerne a relação de consumo, 

preenchidos que estão os requisitos dos arts. 2º e 3º do Código de 

Defesa do Consumidor. Aplica-se por isso, dentre outras regras, a da 

inversão do ônus da prova (art. 6º, inc. VIII, parte final, do CDC), a qual 

leva em conta a hipossuficiência do consumidor sob o ângulo técnico e 

não econômico. É o que leciona RIZZATTO NUNES: “A vulnerabilidade, 

como vimos, é o conceito que afirma a fragilidade econômica do 

consumidor e também técnica. Mas hipossuficiência, para fins da 

possibilidade de inversão do ônus da prova, tem sentido de 

desconhecimento técnico e informativo do produto e do serviço, de suas 

propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos modos 

especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o acidente de 

consumo e o dano, das características do vício etc.” (“Comentários ao 

Código de Defesa do Consumidor”, Ed. Saraiva, 2011, p. 218). No tocante 

ao ressarcimento dos valores pagos pelos produtos adquiridos e não 

entregues pela empresa requerida, verifico que se mostra cabível a 

entrega dos produtos adquiridos com as mesmas características e 

condições descritas no comprovante de compra de ID 698269, p. 4. Por 

fim, no tocante ao pedido de condenação em danos morais, verifico que 

não prospera, uma vez que em que pese às razões apresentadas, 

entendo que não há como reconhecer que a parte autora passou a 

conviver com uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, 

humilhação, aborrecimentos e preocupações. Não sem propósito, como 

vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Aliás, a história revela e é certo que a vida 

em sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o início das 

civilizações –, impõe perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar 

para o desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se 

todos quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, 

por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido veiculado na petição inicial, para o fim de: a) DETERMINAR que a 

reclamada efetue a entrega dos produtos com as características e 

condições descritas no comprovante de compra de ID 698269, p. 4, dentro 

do prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer em multa 

diária arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), na hipótese de 

descumprimento da obrigação de fazer [art. 497 do CPC/2015]; b) Indeferir 

os demais pedidos; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de julho de 2017. 

Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de agosto de 2017. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDEILSON DOS SANTOS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERONDINO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR OAB - MG0136087A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

19/03/2018 às 08:00 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte. DESPACHO:Vistos em correição,Considerando a necessidade de 

realização de audiência de instrução e julgamento, oportunidade que serão 

ouvidas as testemunhas, bem como, se houver necessidade será 

realizado depoimento pessoal, retornem os autos para a secretaria, a fim 

de que seja designada audiência conforme disponibilidade de pauta da 

Juíza Leiga.Com a data, intimem-se as partes que deverão comparecer na 

data e hora marcadas, oportunidade que serão ouvidas três testemunhas, 

que devem comparecer independente de intimação, (artigo 34, da Lei do 

Juizados).Intimem-se.Cumpra-se.Lucas do Rio Verde-MT, 10 de novembro 

de 2017.Melissa de Lima AraújoJuíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDEILSON DOS SANTOS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ERONDINO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR OAB - MG0136087A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

19/03/2018 às 08:00 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte. DESPACHO:Vistos em correição,Considerando a necessidade de 

realização de audiência de instrução e julgamento, oportunidade que serão 

ouvidas as testemunhas, bem como, se houver necessidade será 

realizado depoimento pessoal, retornem os autos para a secretaria, a fim 

de que seja designada audiência conforme disponibilidade de pauta da 

Juíza Leiga.Com a data, intimem-se as partes que deverão comparecer na 

data e hora marcadas, oportunidade que serão ouvidas três testemunhas, 

que devem comparecer independente de intimação, (artigo 34, da Lei do 

Juizados).Intimem-se.Cumpra-se.Lucas do Rio Verde-MT, 10 de novembro 

de 2017.Melissa de Lima AraújoJuíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000174-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FERNANDA DE MATTOS WACHTMANN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito foram alterados 

para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. Em outro passo, 

diante da determinação judicial, os valores foram devidamente atualizados, 

conforme documento em PDF em anexo. Sendo assim, INTIMO a parte 

executada, por seus advogados e via sistema PJE, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor apresentado 

pela parte exequente, consignando que, caso não o efetuem no prazo 

assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por cento, 

com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 525, § 1º). 

Lucas do Rio Verde - MT, 18 de janeiro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010249-91.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THOP CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON RISCIK OAB - MT21672/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO (EXECUTADO)

NOVA DROGAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo:  8010249-91 .2016.8 .11 .0045 EXEQUENTE:  THOP 

CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - EPP 

EXECUTADO: LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO, NOVA 

DROGAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 

Vistos, 1. Defiro o requerimento constante no ID 5531826. 2. Intime-se o 

autor para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente planilha de débito 

atualizada, a fim de que seja apreciado o pedido de penhora.. 2. Intime-se. 

Cumpra-se. 3. Às providencias. Lucas do Rio Verde, 19 de outubro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARCOS EMMANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição tempestiva do recurso inominado, INTIMO a parte 

reclamada/recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Lucas do Rio Verde - MT, 18 de janeiro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARCOS EMMANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição tempestiva do recurso inominado, INTIMO a parte 

reclamada/recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Lucas do Rio Verde - MT, 18 de janeiro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003295-51.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte autora/recorrida para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Lucas do Rio Verde - 

MT, 18 de janeiro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011370-91.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARDONIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

FINALIDADE DE INTIMAR, a devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, consignando que, caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, 

§ 1º). DESPACHO: Visto em correição.Inicialmente, determino que a 

Secretaria Judicial providencie a regularização dos registros de 

distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, 

visto que se trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução 

de sentença. Intime-se a devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, consignando que, caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, 

§ 1º). Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para pagamento da dívida. Efetuada a penhora e elaborado o 

respectivo auto, intime-se imediatamente a devedora, na pessoa de seu 

advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, 
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para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 525, do CPC. Intimem-se Cumpra-se.Lucas do Rio 

Verde-MT, 16 de novembro de 2017.Melissa de Lima AraújoJuíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002222-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

14/03/2018. às 14:30 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002131-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO DA SILVA DE BRITO (REQUERIDO)

 

ar

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001278-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL LINDOLFO HASSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO HERRERA BERTONE GUSSI OAB - MT11259/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, VIA DJE, ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 14/03/2018, ÀS 15H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003432-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR FIGUEIREDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003432-96.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JOSIMAR 

FIGUEIREDO RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos 

etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Intimada a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, a emendar a inicial para que apresentasse comprovante de 

residência em seu nome (ID 10200519), documento indispensável à 

propositura da ação, deixou de fazê-lo (ID 11314106), infringindo o 

disposto nos artigos 320, cc 321, ambos do NCPC/2015. Ante o exposto, 

com amparo nos artigos 330, inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, e julgo extinto o 

processo, sem resolução de mérito. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz 

da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

13 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I 

– Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza 

o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de janeiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004357-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004357-92.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LEANDRO PIRES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Alega a parte autora, que houve restrição em seu nome referente a débito 

lançado pela empresa requerida. Afirma que não possui vínculo contratual 

com a reclamada. A empresa requerida não logrou êxito em comprovar a 

legalidade da negativação. Assim, alega como fato constitutivo do seu 

direito a ilegalidade da negativação e a ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, consoante alhures relatado. Por outro lado, a 

reclamada não demonstrou, estreme de quaisquer dúvidas, que a dívida, 

que deu azo à manutenção do nome da parte reclamante nos cadastros 

de inadimplentes, se acha perfeitamente regular, possui origem causal 

válida ou, residualmente, a implementação de culpa exclusiva de terceiro 

na causação do resultado lesivo, fatos estes, em especial, que a empresa 

reclamada poderia lançar mão, como pano de fundo, para excluir a sua 

responsabilidade civil, os quais, por via de consequência, penderam por 

pesar sobre os seus ombros o dever de promover a sua comprovação 

[art. 14, § 3.º da Lei n.° 8.078/1990]. No caso, se incumbiu a parte autora 

de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida 

não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, 

que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). 

Logo, nesse influxo de ideias, partindo da premissa elementar de que a 

inclusão do nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes da 

SERASA não possui origem causal comprovadamente válida, originando 

situação de extrema desconsideração, insegurança e prejuízos ao 

consumidor, conclui-se que se encontram presentes os requisitos mínimos 

que dão ensejo ao dever de restituir/reparar ao cliente os danos 

suportados [art. 186 do Código Civil de 2.002 e art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990]. Por conseguinte, partindo da premissa consistente no fato de 

que a manutenção ilegal do nome da reclamante nos cadastros de 

inadimplentes da SERASA conservou-se durante expressivo interstício 

temporal, adicionado ao cipoal de circunstâncias que envolvem o caso 

submetido à apreciação, bem como considerando que a parte autora 

possui restrições posteriores à discutida no presente feito, e, por 

derradeiro, levando-se por linha de estima a avaliação do exame do 

potencial socioeconômico das partes litigantes, creio que se apresenta 

como medida de prudência razoável que se arbitre o valor da indenização 

pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 3.000,00, como forma 

de minimizar os transtornos gerados pela inclusão do nome da Reclamante 

no cadastro de proteção ao crédito, sem que se configure enriquecimento 

sem causa para o ofendido. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Condenar a 

reclamada, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da 

quantia equivalente a R$ 3.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC, 

com incidência a partir da data em que foi arbitrada a indenização [Súmula 

n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, 

contabilizados da data do seu arbitramento; b) Declarar a inexistência do 
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débito inscrito objeto da lide, e, como consequência, DETERMINAR a 

exclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, no que 

tange exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente 

processo, dentro do prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de 

incorrer em multa diária arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), na 

hipótese de descumprimento da obrigação de fazer [art. 497 do 

CPC/2015]; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do 

art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de dezembro de 2017. Thuany Priscila 

Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. 

Lucas do Rio Verde/MT, 19 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002132-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002132-02.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA JOSE DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Em relação a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível ante a necessidade de perícia, 

ressalto que o defeito foi reparado, não sendo possível sua realização. 

Também registro que é facultado ao julgador, como destinatário da prova, 

o indeferimento de produção probatória em relação a elemento irrelevante 

(artigo 370 do Código de Processo Civil), sendo certo que no presente 

feito entendo como suficiente o acervo informativo para o deslinde da 

causa, sendo desnecessária realização da perícia. A parte autora alega, 

em síntese, que teve seu portão eletrônico danificado em virtude de queda 

de energia, e que teve de arcar com o conserto do mesmo, vez que a 

concessionária se negou a fazê-lo. Outrossim, não obstante a postura 

adotada por parte da empresa requerida se consolide como situação que 

acarreta contratempos e dá origem a aborrecimentos e sentimento de 

desvalia, o fato é que, e isso não se pode sonegar, a par do natural 

dissabor e desconforto que certamente despontam da consumação do 

evento, o episódio não detém o condão de trazer graves reflexos e 

consequências à incolumidade/tranquilidade psíquica da requerente, fruto 

de sequelas à reputação e à imagem ou de intenso constrangimento ou 

humilhação, dotada da capacidade de dinamizar sério desequilíbrio 

emocional; de efeito, todo o ocorrido não transcende à esfera de mero 

dissabor/aborrecimento, que desponta como consequência direta das 

relações interpessoais da vida em sociedade e que o cidadão comum se 

encontra sujeito. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal 

posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais 

Estaduais o seguinte aresto que versa a respeito de questão que guarda 

relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: “RECURSO 

INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS. QUEDA 

DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. PRESENÇA DE NEXO CAUSAL. INTELIGÊNCIA AO 

ARTIGO Nº 22, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA 

RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DA COPEL NO RESSARCIMENTO DOS 

DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS E VALORES COMPROVADOS. 

ENUNCIADOS 6.1 E 8.4 DAS TURMAS RECURSAIS DO PARANÁ. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.” (TJ-PR, RI 

0018680-38.2012.8.16.0019, Primeira Turma Recursal, Relatora: Juíza 

Fernanda Orsomarzo, j. 30/06/2015, Dje 02/07/2015) “RECURSO 

INOMINADO. PEDIDO DE BALCÃO. INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL 

E MORAL. OSCILAÇÕES NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE 

APARELHO HD. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

37, § 6º, DA CF. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO POR LAUDO TÉCNICO, ORÇAMENTO E PROVA 

TESTEMUNHAL. DANO MORAL, CONTUDO, NÃO RECONHECIDO NO CASO 

CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-RS, Recurso Cível 

Nº 71005634316, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 09/12/2015) Diante 

desta moldura, levando-se por linha de estima que a concessionária de 

energia elétrica requerida desenvolveu seu comportamento impelida em 

função do estrito exercício regular de direito e principalmente porque não 

restou positivado que o episódio reunisse a capacidade de originar 

reflexos e consequências à incolumidade/tranquilidade psíquica da 

requerente, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘sub 

judice’, de tal sorte que, descaracterizadas as condições que rendem 

ensejo à responsabilidade civil, a improcedência do pedido de indenização 

por danos morais é medida que se impõe. Por derradeiro, no que tange ao 

pedido de condenação por danos materiais, considero que deva merecer 

guarida. É que, segundo o nosso ordenamento jurídico, aquele que 

ocasionar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo [art. 927, do Código 

Civil], sendo certo que é devido o valor de R$ 600,00, conforme 

orçamentos juntados com a exordial. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de: 

a) Condenar a reclamada, a título de ressarcimento, ao pagamento da 

quantia de R$ 600,00, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescidos 

de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação; b) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica o autor isento do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 10 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 10 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000143-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEFF JONAS DAL MOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

14/03/2018. às 15:30 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001223-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NAESSA PALOMA CAMPOS DE SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001223-57.2017.8.11.0045 REQUERENTE: NAESSA PALOMA 

CAMPOS DE SA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 

38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 
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aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Primeiramente, deixo 

registrado, de antemão, que se afigura absolutamente desnecessária a 

realização de perícia técnica e/ou a produção de prova testemunhal na 

situação hipotética sub judice, porque não se revela imprescindível para o 

regular deslinde do litígio, visto que a celeuma estabelecida no processo 

envolve, em caráter de exclusividade e de forma cumulativa, a abordagem 

de questões de direito e de fato que não demando a produção de prova. 

Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da 

lide, na forma do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Aduz a parte requerente 

que, em 05/12/2016, técnicos da reclamada fizeram uma visita a sua 

residência para vistoriar o medidor de energia, da qual afirma que não foi 

comunicada previamente, e que, após o ato, foi orientada a assinar uma 

ficha de vistoria, a qual lavrou sua assinatura sem ler. Aduz que, em 

março de 2017, recebeu uma fatura no valor de R$ 2.575,02, o qual alega 

ser incompatível com os valores pagos anteriormente. Alega que foi 

buscar esclarecimentos junto à requerida, a qual propôs parcelamento da 

fatura. Afirma que se sente lesada diante da conduta da requerida e 

pleiteia a revisão da fatura de energia, bem como que a requerente se 

abstenha de interromper o corte de energia. De outro lado, a Reclamada 

demonstrou efetivamente a existência de irregularidade na unidade 

consumidora, trazendo aos autos o TOI – Termo de Ocorrência de 

Inspeção, planilhas de cálculo de revisão de faturamento, termo e anexo 

fotográfico (id 7842260), demonstrando suficientemente que havia 

irregularidade na unidade consumidora, descrita como “desvio no borne do 

medidor”. Assim, há prova suficiente que demonstre que a parte autora 

usufruiu da prestação de serviço – energia elétrica –, possuindo a 

empresa ré, nessas condições, o direito de emitir fatura de recuperação 

de receita com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL, e enviar o nome 

da Reclamante ao Cadastro de inadimplentes. Aliás, referida fatura foi 

extraída com base em critérios técnicos dos artigos 129; 130, Inciso V e 

133, todos da Resolução n° 414/2010, da ANEEL, que assim dispõe: 

“CAPÍTULO XI DOS PROCEDIMENTOS IRREGULARES Seção I Da 

Caracterização da Irregularidade e da Recuperação da Receita Art. 129. 

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve 

adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e 

apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A 

distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização 

de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir 

o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado 

conforme Anexo V desta Resolução; II - solicitar perícia técnica, a seu 

critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante 

legal; III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a 

violação do medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até 

Resolução 479, de 03.04.2012) IV - efetuar a avaliação do histórico de 

consumo e grandezas elétricas; e V - implementar, quando julgar 

necessário, os seguintes procedimentos; a) medição fiscalizadora, com 

registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 

(quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e 

vídeos. § 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele 

que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3º 

Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve 

ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita 

a comprovação do recebimento. § 4º A partir do recebimento do TOI, o 

consumidor tem 15 (quinze) dias para informar à distribuidora a opção pela 

perícia técnica, no medidor e demais equipamentos, de que trata o inciso II 

do § 1º, quando for o caso. § 5º Nos casos em que houver a necessidade 

de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a 

distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado 

no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento 

ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los 

por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 

6º O relatório de avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser 

elaborado pelo laboratório da distribuidora ou de terceiro, desde que 

certificado como posto de ensaio autorizado pelo órgão metrológico ou 

entidade por ele delegada, preservado o direito de o consumidor requerer 

a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese do § 6º, a 

distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante 

comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, 

data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso 

deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado. § 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente 

informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para 

realização da avaliação técnica do equipamento. § 9º Caso o consumidor 

não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora 

seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do 

equipamento, desde que observado o disposto no § 7º. § 10. Comprovada 

a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será 

responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado 

por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, 

vedada a cobrança de demais custos. § 11. Os custos de frete de que 

trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137. Art. 130. 

Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da 

receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores 

efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios 

descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem 

prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: I - utilização do consumo 

apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde 

que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea ?a? 

do inciso V do § 1º do art. 129; II - aplicação do fator de correção obtido 

por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de 

procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base 

do medidor estejam intactos; III - utilização da média dos 3 (três) maiores 

valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, 

proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e 

reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de 

medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; IV - 

determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de 

potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, 

quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no 

momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe 

residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, 

para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a 

partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou V - 

utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, 

proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e 

reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente 

posteriores à regularização da medição. Parágrafo único. Se o histórico de 

consumo ou demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a 

cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior 

a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) 

menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica 

ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores a 

data de emissão do TOI, e a irregularidade não distorcer esta 

característica, a utilização dos critérios de apuração dos valores básicos, 

para efeito de recuperação da receita, deve levar em consideração tal 

condição. Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a 

devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a 

respeito dos seguintes elementos: I - ocorrência constatada; II - memória 

descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de 

consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e 

reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução; III - 

elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da 

medição fiscalizadora, quando for o caso; IV - critérios adotados na 

compensação do faturamento; V - direito de reclamação previsto nos §§ 

1º e 3º deste artigo; e VI - tarifa(s) utilizada(s). § 1º Caso haja 

discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos 

valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à 

distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias. § 2º Na hipótese do § 

1º, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, o resultado da reclamação ao consumidor, podendo enviar, se for o 

caso, a respectiva fatura de ajuste do faturamento, com vencimento 

previsto para, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis. § 3º Persistindo a 

discordância em relação às providências adotadas, o consumidor pode 

contatar a ouvidoria da distribuidora, conforme disposto no art. 201. § 4º 

Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a 

distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o 

reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.” (g.n.) Ademais, 

tratando-se de fatura eventual, é entendimento atual do Superior Tribunal 

de Justiça, que é indevido o corte no fornecimento de energia elétrica a 

título de recuperação de consumo não-faturado. Em que pese a parte 

autora tenha contribuído para a ocorrência do evento danoso, há outros 
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meios para cobrança do débito, não sendo permitida a suspensão do 

fornecimento de energia, em caso de débito apenas de fatura eventual. 

Neste ponto, é certo que em se tratando de cobrança de débito de 

recuperação de consumo, isto é, dívida pretérita, não há que se falar em 

possibilidade de suspensão do fornecimento de energia, conforme 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, ainda: 

“ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS 

PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, embora considere legal a 

suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pelo 

inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a admite no caso 

de débitos antigos, que devem ser buscados pelas vias ordinárias de 

cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de débito pretérito 

apurado a partir da constatação de irregularidade no medidor de energia 

elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no fornecimento do serviço a 

título de recuperação de consumo não-faturado. Precedentes. 3. Recurso 

especial provido.” (STJ - REsp: 1336889 RS 2012/0164134-3, Relator: 

Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 04/06/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013)(g.n.) 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. 

IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. REFATURAMENTO. CÁLCULO DO 

DÉBITO REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO REGISTRADA. 

APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 72 DA RESOLUÇÃO Nº 456/2000 DA 

ANEEL. CUSTO ADMINISTRATIVO INDEVIDO. SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO 

CONSUMIDOR POR DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO 

PRETÉRITO. PRECEDENTES. I. Constatadas irregularidades no medidor de 

energia elétrica, correto o cálculo do refaturamento, conforme o art. 72, IV, 

b , da Resolução nº 456/2000. II. Ilegal a cobrança do custo administrativo, 

ante a inexistência de comprovação dos valores gastos no procedimento 

de fiscalização. III. Indevido o corte no fornecimento de energia elétrica, se 

houver inadimplemento do consumidor, por débito de recuperação de 

consumo, pois considerado débito pretérito. Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça. Apelação da parte autora desprovida. Apelação da 

concessionária parcialmente provida. Voto vencido.” (Apelação Cível Nº 

70052658291, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 14/08/2013)(g.n.) Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na 

inicial, para o fim de: a) Determinar que a empresa reclamada se abstenha 

de suspender o fornecimento de energia e caso já tenho procedido o corte 

faça a imediata religação bem como, que a Reclamada se abstenha ou 

retire o nome do reclamante dos Órgãos de proteção ao crédito, referente 

ao débito discutido na presente lide, tudo no prazo de 05 (cinco) dias; b) 

Indeferir os demais pedidos; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica o requerente isento do pagamento de custas judiciais, em 

razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de novembro de 

2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de novembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001703-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição tempestiva do recurso inominado, INTIMO a parte 

reclamada/recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Lucas do Rio Verde - MT, 19 de janeiro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-80.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT0010172A (ADVOGADO)

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO CERTIFICO que 

faço a juntada da manifestação do Sr. Perito, informando que a perícia 

será realizada no dia 19 de fevereiro de 2018, às 14h. Nesse passo, 

INTIMO as partes acerca do conteúdo da aludida manifestação. Lucas do 

Rio Verde - MT, 19 de janeiro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 26139 Nr: 170-73.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO BONFANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO LUIZ DE ANDRADE, ROBERTO SERPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o exequente para promover a atualização do débito, bem como 

dar prosseguimento a execução requerendo o que de direito e interesse 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Lucas do Rio Verde-MT, 15 de dezembro de 2017.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 106914 Nr: 2265-32.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT, MARIA CLÁUDIA GIARETTA - OAB:18878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - OAB:14133/O, LUCAS 

OSVIANI - OAB:13.920/MT, LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA 

TAVARES - OAB:18477/B, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5.746/MT, MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - OAB:3946/MT, 

Rogerio Borges Cardoso - OAB:18305

 Vistos em correição,

Considerando a necessidade de realização de audiência de instrução e 

julgamento, oportunidade que serão ouvidas as testemunhas, bem como, 

se houver necessidade será realizado depoimento pessoal, retornem os 

autos para a secretaria, a fim de que seja designada audiência conforme 

disponibilidade de pauta da Juíza Leiga.

Com a data intimem-se as partes que deverão comparecer na data e hora 
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marcadas, oportunidade que serão ouvidas três testemunhas, que devem 

comparecer independente de intimação, (artigo 34, da Lei do Juizados).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 15 de dezembro de 2017.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 16138 Nr: 641-94.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BERENICE BERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMIR AGUIAR CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM ALEXANDRE 

BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a tentativa de localização de bens (fls. 170), intime-se o 

exequente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção da execução, nos termos do artigo 54, § 3° da Lei dos Juizados 

Especiais.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Lucas do Rio Verde-MT, 15 de dezembro de 2017.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 21585 Nr: 2839-70.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO BONFANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIJ EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699/MT

 Vistos em correição.

Conforme se extrai do art. 1.062 do CPC, “O incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica aplica-se ao processo de competência dos 

juizados especiais”.

Neste sentido, proceda a Secretaria Judicial o desentranhamento da 

petição de fls. 163/166, uma vez que, o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica deverá ser autuado em autos apartados, com 

observância ao art. 134, § 1º do CPC.

Intime-se o exequente acerca dessa decisão, e para que no prazo de 05 

(cinco) dias, forneçam as informações necessárias para a regular citação 

do Reclamado, o que deverá ser cumprido posteriormente.

Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 15 de dezembro de 2017.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 33946 Nr: 3606-06.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDES ARAÚJO DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:11068-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 Visto em correição.

Defiro o requerimento de fl. 114, determinando que seja procedida busca 

por bens nos sistemas RENAJUD e INFOJUD em que o Executada (CNPJ 

14.297.049/0001-62) eventualmente figure como titular.

Após, intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 15 de dezembro de 2017.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 127656 Nr: 4334-03.2016.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ANTÔNIO PANDOLFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT

 Nos termos do art. 25 da CNGC, INTIMO o(a) advogado(a) da parte para 

que, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) efetue a devolução dos autos 

na Secretaria deste Juizado, sob pena de busca e apreensão dos autos, 

haja vista estar em carga desde 10/10/2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 15820 Nr: 512-60.2003.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Caccia, Edervan R Caccia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora acerca do retorno da carta precatória, bem como 

dar prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez), sob pena de extinção 

da ação.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 22891 Nr: 764-24.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO, IVONE 

MARCELINO GARCIA AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGOSUL - JOSE JOACIR BORGES DE 

MORAES E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO D. SANCHES - 

OAB:12.349-MT

 Visto em correição.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995.

 Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida. Cumpre destacar, ainda, que conforme se extrai 

do teor do termo de acordo, não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação da transação civil, visto que 

em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, homologo o acordo celebrado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, julgo extinto 

o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no art. 487, 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as cautelas e 

baixas necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 15 de dezembro de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo
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 Cod. Proc.: 34354 Nr: 4119-71.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELICLENES RODRIGUES DA SILVA, LIDIA LUCA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117

 Vistos em correição.

Defiro pedido de fls. 208, para que o valor remanescente permaneça 

depositado na conta única até a provocação dos reclamantes.

Sem prejuízo, ao realizar a busca no sistema SIEL logrei êxito em localizar 

o endereço do reclamante Eliclenes (anexo), dessa forma intime-o no 

endereço localizado para que informe os dados bancários para que seja 

efetuada a transferência, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso o reclamante não seja encontrado ou que não se manifeste no prazo 

estipulado, arquivem-se os autos aguardando-se nova provocação 

mediante desarquivamento.

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Lucas do Rio Verde-MT, 15 de dezembro de 2017.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 34477 Nr: 4108-42.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHERER CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR ALVES DE RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para dar andamento no feito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 26943 Nr: 1006-46.2008.811.0045

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO - 

OAB:9960-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Roberto Lauer - OAB:

 Vistos.

I. Efetive a intimação do condenado nas custas e taxa judiciária para, no 

prazo de 05 dias, efetuar o pagamento.

II. Cumprido o item I e não se efetivando o pagamento das custas e taxa 

judiciária encaminhe ao Departamento de Controle e Arrecadação 

DCA/TJMT, mediante ofício, os seguintes documentos (2.28.2 – CNGC):

- Cópia da Sentença;

- Demonstrativo de Cálculo com os valores de Custas e Taxa Judiciária 

elencados separadamente e atualizados;

- Cópia da intimação constando a contrafé ou cópia da certidão do Oficial 

de Justiça;

- Certidão de decurso do prazo sem pagamento;

- Certidão do Gestor com os seguintes dados: comarca, vara, número e 

código do Processo, tipo de ação, nome do autor e do réu, valor da dívida, 

nome do devedor, CPF (Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa Jurídica), 

endereço completo do devedor (com CEP) e em caso de Pessoa Jurídica, 

nome de um dos sócios com os dados pessoais (endereço e CPF) do Foro 

Judicial e Extrajudicial.

III. Cumprido o item II efetive o arquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 34379 Nr: 4140-47.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE ROMÃO SILVA AVELAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:OAB/RJ 86235

 Autos nº 4140-47.2009.811.0045 – código 34379

Vistos.

Cumpra-se a determinação exarada às fls. 256.

Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde, 10 de janeiro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

 Juíza de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 30089 Nr: 112-36.2009.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOPPING DAS BANHEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIA MARA P. FAVARETTO DE 

ANDRADE - OAB:10.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando tentativa de penhora pelo sistema Bacenjud (fl.145), 

intime-se o exequente para requer o que de direito e interesse no prazo de 

05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Lucas do Rio Verde-MT, 15 de dezembro de 2017.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001090-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA (EMBARGANTE)

PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMERO LIRA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

DECISÃO O Embargado apresentou impugnação e anexou documentos, 

conforme se verifica nos Ids 8179063 a 8179120. Assim determino a 

intimação do embargante para que se manifeste sobre a impugnação e 

documentos a ela acostados, no prazo de 15(quinze) dias. Digam as 

partes sobre as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de preclusão. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. GISELE ALVES SILVA 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004512-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS MILAGRES DA CONCEICAO OLIVEIRA (AUTOR)

ERISMAR LIMA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO)
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ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004512-95.2017.8.11.0045 AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO 

MATERIAL E NADO MORAL C/C TUTELA ANTECIPADA E OBRIGAÇÃO DE 

FAZER REQUERENTE: MARIA DOS MILAGRES DA CONCEICÃO OLIVEIRA 

REQUERENTE: ERISMAR LIMA PEREIRA REQUERIDO: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE VISTOS. Cuidam os presentes autos 

de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E NADO MORAL C/C 

TUTELA ANTECIPADA E OBRIGAÇÃO DE FAZER, tendo as partes acima 

qualificadas. Intime-se a parte requerida, para que manifeste-se acerca da 

petição de ID n° 11133315, requerendo o que entender de direito, nos 

termos do art. 465, § 3°, do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Cumpra-se, às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde, 18 de dezembro de 2017. 

Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005176-29.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1005176-29.2017.8.11.0045 VISTO. Pois bem. 

Considerando o endereçamento da petição inicial, bem com que o presente 

feito objetiva o cumprimento provisório de sentença proferida nos autos da 

Ação Civil Pública código: 116176 (1ª Vara), conforme exposto na inicial, 

determino a redistribuição do presente processo à 1ª Vara Cível desta 

Comarca, diante da prevenção daquele Juízo. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT,18 de dezembro de 2017. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000338-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JLB AGRONEGOCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000338-43.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A REQUERIDO: JLB 

AGRONEGOCIOS LTDA VISTO. Considerando o fim do prazo de 

suspensão, cumpra-se integralmente a decisão liminar proferida no 

presente feito. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 18 de dezembro de 2017. Gisele Alves Silva Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000712-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MEGATRANZ TRANSPORTES LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MASKOW MORALES OAB - SP272460 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA CRAVO DE LUCENA - ME (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO DE MOURA OAB - SP97975-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ILAN GOLDBERG OAB - SP241292 (ADVOGADO)

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (LITISCONSORTES)

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

DECISÃO Cumpra-se o que fora ordenado na ata de audiência retro 

anexada, ID. 10090540. Intime-se. Expeça-se o necessário. GISELE 

ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004458-66.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA GOMES DUARTE TEIXEIRA FERRAZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PINHEIRO OAB - MT0002621A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO: 1004458-66.2016.8.11.0045 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: VANESSA GOMES 

DUARTE TEIXEIRA FERRAZ VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO, em trâmite entre as partes acima identificadas. Certifique-se 

acerca do prazo para a parte requerente apresentar impugnação à 

contestação (ID n° 5050724). Em seguida, intimem-se as partes para que 

digam as partes as provas que pretendem produzir, indicando, sua 

pertinência e o objetivo de sua realização, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 18 de dezembro de 2017. GISELE ALVES SILVA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004820-68.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CESAR CARDOSO (EXECUTADO)

FELIPE CARDOSO (EXECUTADO)

DULCI LUCIA CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004820-68.2016.8.11.0045 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: DULCI LUCIA 

CARDOSO, FELIPE CARDOSO, VANDERLEI CESAR CARDOSO VISTO. 

VISTO. Pois bem. Tendo em vista que os executados não estão 

representados nos autos, determino a intimação do exequente para juntar 

minuta de acordo com o reconhecimento das assinaturas dos executados 

Dulci e Felipe, além do executado Vanderlei que não constou na minuta ora 

juntada, sob pena de não homologação do pactuado. Prazo: 15 (quinze) 

dias. Com a juntada, torne-me conclusos para homologação. Cumpra-se, 

às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de dezembro de 

2017. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001811-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRES MELLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT0010483A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

DECISÃO Intime-se o requerente, para que se manifeste sobre a 

contestação e documentos a ela acostados, Ids. 6828448 a 6828468, 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 
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Cumpra-se. expeça-se o necessário. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001658-65.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA DE FATIMA ALVES DREHER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TRASSI DE BRITO OAB - MT20958/B (ADVOGADO)

LUIZ RAMME OAB - PR40005 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FRANCISCO BELTRAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIANE GRUHN OAB - PR20217 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

DECISÃO Intime-se a parte requerida, para se manifestar sobre a petição 

da autora, Ids. 10507313 e 327, requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. expeça-se o necessário. GISELE 

ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1002413-89.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EXPRESSO RUBI LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT0003504S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR BLASS (DEPRECADO)

Outros Interessados:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE PROCESSO: 1002413-89.2016.8.11.0045 DEPRECANTE: 

EXPRESSO RUBI LTDA DEPRECADO: VALDIR BLASS VISTOS. 

Certifique-se acerca do prazo para a parte requerente se manifestar 

acerca da certidão negativa de ID n° 7842005, nos termos da decisão de 

ID n° 10090493. Em caso negativo, devolva a presente missiva ao Juízo 

deprecante, com as nossas homenagens, procedendo com as baixas de 

estilo. Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 

18 de dezembro de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001855-20.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA BASSANI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

DECISÃO Digam as partes as provas que pretendem produzir. justificando 

sua necessidade, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. 

Cumpra-se. expeça-se o necessário. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003393-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LL AGROPECUARIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LOBO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

DECISÃO Intimação da parte embargante, para que se manifeste sobre a 

impugnação ao embargos e documentos a ela acostados, Ids. 10365456 a 

10365582, e requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cumpra-se. expeça-se o necessário. GISELE ALVES SILVA JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002584-46.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - MT0005885A (ADVOGADO)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANNE GOMES DE ASSUNCAO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

DECISÃO Cumpra-se a decisão proferida Id. 3070285. Intime-se. 

Cumpra-se. expeça-se o necessário. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001962-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LOBO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LL AGROPECUARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARINO JOSE FRANZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001962-30.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: LUCIANO LOBO EXECUTADO: LL AGROPECUARIA LTDA - 

ME, MARINO JOSE FRANZ VISTOS. Cumpra-se o determinado nos autos 

em apenso.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000552-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANK ZAMPIERON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

DECISÃO Certifique-se o decurso de prazo, para parte requerida 

apresentar contestação. Após, intime-se a parte requerente, para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. expeça-se o necessário. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001907-16.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERALLI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE PROCESSO: 1001907-16.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: 

LIBERALLI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EXECUTADO: SICALL 

CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP Vistos. Inicialmente, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença de ID n° 4722124, após, cumpra art. 

1.043, da CNGC: “Quando o cumprimento da sentença se processar nos 

termos do artigo 523, do CPC, não estará sujeito à cobrança de custas, 

devendo a secretaria comunicar ao Cartório Distribuidor, para as devidas 

anotações”. Cálculo do valor executado já apresentado (ID n° 6133059). 

Em seguida, intime-se o (a) devedor, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, acrescido de custas, consignando que, 

caso não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de 

multa de 10% (dez) por cento e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 

1º). Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º). Transcorrido o 

prazo acima sem o devido pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias, independente de penhora ou nova intimação, para que o devedor 

apresente nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525, 

do Estatuto Processual Civil. Fixo os honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) do valor da causa. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de dezembro de 2017. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001872-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1001872-22.2017 VISTOS. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem acerca das provas que 

pretendem produzir, indicando, sua pertinência e o objetivo de sua 

realização, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo in albis, 

certifique-se, após, conclusos. Cumpra-se, às providências necessárias. 

Lucas do Rio Verde/MT, 18 dezembro de 2017. Gisele Alves Silva Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002585-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO CESAR DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1002585-94.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

GILBERTO CESAR DOS SANTOS VISTO. Certifique-se a Sra. Gestora, o 

decurso do prazo para o requerido apresentar contestação nos autos, 

intimando-se, em seguida, o autor para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

Lucas do Rio Verde/MT, 18 de dezembro de 2017. Gisele Alves Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001376-27.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR DOS SANTOS PIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001376-27.2016.8.11.0045 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ODAIR DOS SANTOS 

PIRES Vistos. Deixei de proceder a constrição dos veículos objetos da lide, 

conforme requerido pelo autor, visto que, em consulta ao sistema 

RENAJUD, verifiquei que os referidos bens não são mais de propriedade 

do requerido, tampouco, existe alienação fiduciária para o banco autor em 

seus prontuários (extrato Renajud em anexo). Assim, intime-se o autor 

para requerer o que entender de direito para prosseguimento do feito, no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas 

do Rio Verde/MT, 19 de dezembro de 2017. Gisele Alves Silva Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001854-35.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO NEZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO)

JOSIMERI CARLA MAZUTTI MARQUES MORAES OAB - MT20034/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA DA SILVA LARA MAGNANI (EXECUTADO)

MAURO LUIZ MAGNANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001854-35.2016.8.11.0045 

EXEQUENTE: LEANDRO NEZI EXECUTADO: MAURO LUIZ MAGNANI, 

VANIA DA SILVA LARA MAGNANI VISTO. Oficie-se requerenro 

informação sobre a carta precatória citatória expedida. Após, intime-se o 

exequente para requerer o que entender de direito para prosseguimento 

do feito. Prazo: 10 (dez) dias. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

Lucas do Rio Verde/MT, 19 de dezembro de 2017. Gisele Alves Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000264-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. Z. D. (AUTOR)

N. Z. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZAMARA OLIVEIRA ZAVASKI (REPRESENTANTE)

ALANDARC DA ROSA DANTAS OAB - MT0008140A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo n.º 1000264-86.2017.8.11.0045 VISTOS. 

Considerando a PORTARIA N. 678/2017-PRES, qual organizou as 

atividades forenses do ano de 2018, redesigno a audiência de conciliação 

agendada em despacho de ID n.º 10823809, para o dia 03 de maio de 

2018, ás 14h00min, a ser realizada no CEJUSC. Proceda a escrivania o 

agendamento da audiência no sistema PJE No mais, cumpra-se o 

despacho retro. Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias. 

Lucas do Rio Verde/MT, 28 de novembro de 2017. GISELE ALVES SILVA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004537-45.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA MOURA MAYER (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA - EPP (RÉU)

ASSAAD ASSAAD NAIM (RÉU)

TAYLOR DA SILVA COSTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT0006270A-O (ADVOGADO)

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT0007650A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004537-45.2016.8.11.0045 AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS, POR LESÃO TRAUMÁTICA 

MEDULAR IATROGÊNICA DECORRENTE DE BLOQUEIO ANESTÉSICO COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA. REQUERENTE: 

MAIARA MOURA MAYER REQUERIDOS: TAYLOR DA SILVA COSTA 

ASSAAD ASSAAAD NAIM HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS 

LTDA. VISTOS. Cuidam os presentes autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS, POR LESÃO 

TRAUMÁTICA MEDULAR IATROGÊNICA DECORRENTE DE BLOQUEIO 

ANESTÉSICO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA, em 

trâmite entre as partes acima identificadas. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora manifestou-se (ID n° 10466076), reiterando 

o pedido de citação do primeiro requerido e, restando infrutífera a 

tentativa, requer a sua citação por edital. Requereu ainda, que seja 

determinado que os requeridos efetuem o pagamento para aquisição de 

uma órtese para o tratamento da requerente (IDs n° 10466109 e 

10466094), bem como o reforço da continuidade dos depósitos referente 

às sessões de fisioterapia. Pois bem. Considerando os termos dos arts. 9º 

e 10 do CPC, intimem-se a parte requerida, para que no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se acerca do pedido de ID n° 10466076, “item III”, 

requerendo o que entender de direito. Cite-se o primeiro requerido, 

conforme determinado na decisão de ID n° 10396599, bem como 

expeçam-se os ofícios ao Hospital Dois Pinheiros e Clínica CIMED, nos 

termos dos itens “d” e “e” da petição de ID n° 9770872. Intimem-se os 

requeridos para que efetuem os pagamento das sessões de fisioterapia 

necessárias ao tratamento da requerente, nos períodos determinados na 

decisão de ID n° 5506971, sob pena de multa diária, em caso de 

descumprimento da decisão, que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais). Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 

19 de dezembro de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000842-83.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI MARILDE DENTI (EXECUTADO)

ADRIANO MATTANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Newton Acunha Rocha OAB - MT5489/B-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000842-83.2016.8.11.0045 

EXEQUENTE: FIAGRIL EXECUTADO: ADRIANO MATTANA, SUELI MARILDE 

DENTI Visto. Manifeste-se o exequente acerca da petitório dos 

executados (Id n.º 5611166) e documentos à ele acostados, bem como 

sobre a devolução da missiva (Id n.8231246 e 8231259). Prazo: 10 (dez) 

dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas 

do Rio Verde/MT, 19 de dezembro de 2017. Gisele Alves Silva Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000398-50.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CIRIACO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO OAB - MT0014183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA BRITO TAPEOCY (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1000398-50.2016 VISTOS. Certifique-se a Sra. Gestora, o 

decurso do prazo para o autor apresentar impugnação à contestação, nos 

termos do despacho retro. Após, impulsione o feito, intimando as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem acerca das provas 

que pretendem produzir, indicando, sua pertinência e o objetivo de sua 

realização, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo in albis, 

certifique-se, após, conclusos. Cumpra-se, às providências necessárias. 

Lucas do Rio Verde/MT, 19 de dezembro de 2017. Gisele Alves Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000553-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINA SINIGAGLIA DELOSS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO)

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1000553-19.2017 VISTOS. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem acerca das provas que 

pretendem produzir, indicando, sua pertinência e o objetivo de sua 

realização, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo in albis, 

certifique-se, após, conclusos. Cumpra-se, às providências necessárias. 

Lucas do Rio Verde/MT, 19 de dezembro de 2017. Gisele Alves Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003663-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE DE SOUZA TORZESCHI (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003663-26.2017.8.11.0045 AUTOR: ADELAIDE DE 

SOUZA TORZESCHI REQUERIDO: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE E 

ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos. Inicialmente ratifico a liminar 

concedida e demais decisões proferidas anteriormente. Defiro o pedido de 

ID n° 11240877. Intime-se a empresa Lifemed Home Care, Materiais 

Hospitalares e Produtos Ortopédicos (ID n° 10661883), para que inicie o 

fornecimento do tratamento necessário à requerente. Cientifique a Lifemed 

que, para liberação e pagamento do valor mensal, deverá juntar aos autos 

contrato social da empresa, notas fiscais, bem como o integral 

cronograma de tratamento que será ministrado a paciente. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 08 de janeiro de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000804-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON OTARIO HOLLAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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PROCESSO N.º 1000804.2017.8.11.0045 VISTO. VILSON OTARIO 

HOLLAS ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, para que seja 

determinado aos réus o fornecimento do medicamento específico ao 

beneficiado da ação, em razão de sua situação peculiar de saúde e da 

sua impossibilidade financeira em arcar com a aquisição do remédio. 

Verifica-se dos autos, que a parte autora manifestou-se (ID n° 11294167), 

informando que para o prosseguimento do tratamento do autor, 

permanecerá o uso do medicamento SUSTENT 50MG, pelo período de 28 

(vinte e oito) dias, conforme se vê do receituário anexado ao ID n° 

11294202. Relata ainda, que não fora entregue a nota fiscal do 

medicamento fornecido (último ciclo), e que o ITC (Instituto de Tumores e 

Cuidados Paliativos de Cuiabá) informou que não houve pagamento quanto 

à última etapa do tratamento. Assim, requer seja realizado novo bloqueio 

de valores para prosseguimento do tratamento do requerente, bem como 

seja o ITC intimado a apresentar a nota fiscal e comprovante de entrega do 

fármaco fornecido, para que seja efetuado o pagamento. Pois bem. 

Inicialmente, importa ressaltar, que a praxe adotada por este Juízo para os 

pagamentos dos medicamentos adquiridos está condicionada à 

apresentação da nota fiscal, bem como o comprovante de entrega ao 

requerente e, que os pagamentos relacionados às notas fiscais 

apresentadas foram devidamente efetuados, conforme de verifica dos 

documentos de ID n° 9243081, 9283192, 9727114, 9751900, 10346333 e 

10808186. Desta feita, em que pese o ITC ter informado a ausência de 

pagamento do último ciclo do tratamento, ainda não fora apresentado nos 

autos a nota fiscal e comprovante de entrega, o que se faz imprescindível 

para que após, seja determinada a expedição de alvará judicial em favor 

do fornecedor (ITC), conforme acima explanado. Antevejo relevância em 

destacar, que o valor está assegurado nos autos (ID n° 10790602), 

aguardando a apresentação dos documentos necessários para liberação. 

De outro giro, considerando a prescrição médica apresentada pela parte 

autora, em que fora indicado o medicamento SUSTENT 50MG, pelo período 

de 28 (vinte e oito) dias, conforme se vê do receituário anexado ao ID n° 

11294202, defiro o pedido de ID n° 11294167. Intime-se o ITC (Instituto de 

Tumores e Cuidados Paliativos de Cuiabá), por meio eletrônico e expedição 

de ofício, para que no prazo de 03 (três) dias, forneça o medicamento 

necessário ao prosseguimento do tratamento do requerente, nos termos 

da prescrição médica de ID n° 11294202, bem como apresente a nota 

fiscal referente ao último ciclo de tratamento, para que seja liberado o 

respectivo valor. No que tange ao pedido de bloqueio de valores, 

observa-se que se encontra vinculado aos autos importância suficiente 

para o pagamento do medicamento adquirido e fornecido, assim, postergo, 

por ora, a penhora pecuniária requerida. Por fim, saliento que tão logo 

efetuada a entrega da medicação, deverá o Instituto juntar aos autos o 

comprovante de entrega do fármaco e a respectiva nota fiscal em nome 

do autor, ambos devidamente assinados por este ou seu representante, 

indicando ainda os dados bancários da empresa (CNPJ, denominação 

social, e conta corrente), para a transferência da quantia referente ao 

pagamento do medicamento adquirido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. URGENTE. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de 

janeiro de 2018. MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza de Direito em 

substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1002135-88.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAR ALVES DA SILVA (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1002135-88.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 59.489,17; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA (261). Parte Autora: 

DEPRECANTE: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Parte Ré: 

DEPRECADO: ADELAR ALVES DA SILVA LUCAS DO RIO VERDE, 12 de 

janeiro de 2018. Senhor(a): Certifico e dou fé que, com o objetivo de 

encaminhar o mandado à central de mandados é necessário que a parte 

autora providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que 

perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, 

após juntar comprovante nos autos. Atenciosamente, CRISTINA VARGAS 

REIS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000804-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON OTARIO HOLLAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE PROCESSO N.º 1000804.2017.8.11.0045 VISTOS. VILSON 

OTARIO HOLLAS ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, para que seja 

determinado aos réus o fornecimento do medicamento específico ao 

beneficiado da ação, em razão de sua situação peculiar de saúde e da 

sua impossibilidade financeira em arcar com a aquisição do remédio. 

Verifica-se que o Instituto de Tumores e Cuidados Paliativos de Cuiabá 

apresentou os documentos requisitados para o pagamento do 

medicamento adquirido e fornecido, conforme se vê dos eventos de ID n° 

11346594 e 11346598, 11346608, 11346617 e 11360056. Isso posto, 

determino o levantamento da quantia de R$ 22.881,60 (vinte e dois mil, 

oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos), depositada na 

conta judicial (ID n° 10790602) em favor do Instituto de Tumores e 

Cuidados Paliativos de Cuiabá. Expeça-se o competente alvará judicial, 

com os dados bancários indicados no evento de ID n° 10346333. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. URGENTE. Lucas do Rio 

Verde/MT, 16 de janeiro de 2018. MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza de 

Direito em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000063-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA PARRA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO FERRARI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000063-94.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 58.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707). 

Parte Autora: AUTOR: ROBERTO PEREIRA PARRA NETO Parte Ré: RÉU: 

RONALDO FERRARI LUCAS DO RIO VERDE, 18 de janeiro de 2018. 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. Atenciosamente, CRISTINA VARGAS REIS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003663-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE DE SOUZA TORZESCHI (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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PROCESSO: 1003663-26.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ADELAIDE DE 

SOUZA TORZESCHI REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Verifica-se que a 

empresa “Lifemed” apresentou os documentos requisitados (ID n° 

11287757) para o pagamento do tratamento domiciliar a ser fornecido à 

requerente, conforme determinado no despacho de ID n° se vê dos 

eventos de ID n° 11396143 e 11396153. Isso posto, determino o 

levantamento da quantia de R$ 31.800,00 (trinta e um mil e oitocentos 

reais), depositada na conta judicial (ID n° 11122601) em favor do da 

empresa Lifemed Home Care, Materiais Hospitalares e Produtos 

Ortopédicos. No mais, considerando que cada caso médico que envolve o 

tratamento de atenção domiciliar contém sua particularidade e, que cada 

paciente possui necessidades distintas, consigne-se que para futuras 

liberações de valores, a empresa contratada Lifemed Home Care, 

Materiais Hospitalares e Produtos Ortopédicos, deverá: I- fornecer 

previamente orçamento específico ao caso da paciente, indicando o 

tratamento a ser administrado (ID n° 11287757), bem como apresentar 

mensalmente, um relatório médico detalhado e legível, confeccionado por 

cada profissional investido no tratamento, narrando atual quadro clínico do 

paciente, inclusive, justificando os motivos que ensejarão na continuidade 

ou cessação do serviço contratado; II - apresentar a este Juízo as notas 

fiscais correspondentes aos materiais e medicamentos, utilizados para o 

tratamento do requerente; III - emitir relatório descritivo acerca dos custos 

operacionais de cada serviço prestado, especificando a carga horária 

despedida por cada profissional. Expeça-se o competente alvará judicial, 

com os dados bancários indicados no evento de ID n° 11396153 (p. 02), 

no campo “descrição dos serviços”. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. URGENTE. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de janeiro de 2018. 

MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza de Direito em substituição legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 87593 Nr: 1427-60.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALURGICA RIO VERDE LTDA-ME, SANDRA 

MARA DOS SANTOS DUARTE, PAULO ROBERTO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro pedido de fls. 85, promova-se o cadastro dos patronos no sistema 

Apolo, bem como na capa dos autos.

Intime-se o exequente para atualizar o cálculo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, conclusos para apreciação do pedido de fls. 79/81.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 15 de dezembro de 2017.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 101900 Nr: 22427-82.2014.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HN TECNOLOGIA AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEM RURAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA SAUDE PINTO 

FIGUEIRA - OAB:192235/SP, ERICA CRISTINA GUGLIELMI - 

OAB:271210

 Vistos em correição.

Cumpra-se o determinado às fls. 109.

Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 15 de dezembro de 2017.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 35325 Nr: 5574-71.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA MARIA TANNÚS DINIZ GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o terceiro interessado (fl. 44) para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Retifique-se a capa dos autos, bem como proceda o cadastro da parte e 

do causídico no sistema Apolo para que recebem as intimações.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 15 de dezembro de 2017.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 97615 Nr: 4033-27.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEM RURAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HN TECNOLOGIA AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA SAUDE PINTO FIGUEIRA 

- OAB:192235/SP, ERICA CRISTINA GUGLIELMI - OAB:271210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Visto etc.,

Intime-se a exequente para se manifestar quanto ao pedido de 

impugnação a penhora de fls. 91/95, no prazo de 15 (quinze) dias.

Defiro o requerimento veiculado de fl. 96, com objetivo de amealhar 

informações acerca de bens em nome do executado Hn Tecnologia 

Agricolas Ltda (CNPJ nº 11.018.594/0001-84) através do Sistema de 

Informações ao Judiciário – INFOJUD.

Realizado o ato, intime-se o exequente para requer o que de direito e 

interesse no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Lucas do Rio Verde-MT, 15 de dezembro de 2017.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 101900 Nr: 22427-82.2014.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HN TECNOLOGIA AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEM RURAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA SAUDE PINTO 

FIGUEIRA - OAB:192235/SP, ERICA CRISTINA GUGLIELMI - 

OAB:271210

 Impulsiono os presentes autos a fim de Intimação do embargado para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo de quinze dias (art. 740 do 

CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 101900 Nr: 22427-82.2014.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 1517 de 1523



 PARTE AUTORA: HN TECNOLOGIA AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEM RURAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA SAUDE PINTO 

FIGUEIRA - OAB:192235/SP, ERICA CRISTINA GUGLIELMI - 

OAB:271210

 Autos nº 22427-82.2014.811.0045.

I. Cessadas as causas da suspeição determino a devolução dos autos 

para a magistrada titular da Sexta Vara, eis que são de sua 

responsabilidade.

II. Int.

 Lucas do Rio Verde/MT, 12 de julho de 2016.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 114818 Nr: 6563-67.2015.811.0045

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDLP, ACLP, FRANCISCA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando a PORTARIA N. 678/2017-PRES, qual organizou as 

atividades forenses do ano de 2018, redesigno a audiência de conciliação 

agendada em decisão de p. 72 para o dia 03 de maio de 2018, ás 

13h30min.

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 139546 Nr: 3178-43.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI JOSÉ ELY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - 

OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, para que o mandado seja encaminhado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 3,00 por 

quilômetro percorrido (considera-se a distância de ida e volta), a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 106850 Nr: 2236-79.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DVDSDJ, ESDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para se manifestar acerca do 

oficio juntado as fls 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 124944 Nr: 2963-04.2016.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Demarchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Plínio Panisson, MARILENE KOCZINKI 

PANISSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ SÉRGIO GRIS FILHO - 

OAB:35167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 133011 Nr: 7311-65.2016.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO 

ITAJAÍ-UNIVALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARTAGNAN CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES PAMPLONA 

ZIMMERMANN - OAB:SC/8685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 115061 Nr: 6702-19.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR, o(a) Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER, BEM COMO, SE EXISTENTES, OS ASSISTENTES 

TÉCNICOS NOMEADOS PELAS PARTES, no dia 17/02/2018 (sábado), às 

13h00, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 1818-s, Centro 

Médico Hassegawa, Jardim das Palmeiras, Lucas do Rio Verde, a fim de 

realizar perícia médica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 42640 Nr: 2949-93.2011.811.0045

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL LRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARAPE AGROPECUÁRIA S/C LTDA, JOSÉ 

ALTAIR LAZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4099, Valterlei Cristiano Miquelin - OAB:14307/MT

 Impulsiono os presente autos para intimar as requeridas, para que 

apresentem, no prazo sucessivo de 15(quinze) dias, seus memoriais 

finais, iniciando pela requerida Marape Agropecuária S/C Ltda.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 35709 Nr: 726-07.2010.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Posto isto, Julgo Procedente a presente AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE 

REGISTRO DE CASAMENTO, para determinar que seja restaurado o 

assento de casamento da requerente, de nº 844, livro B-4, fl. 29, Rio dos 

Índios, onde consta registro de casamento da autora MARIA DE LURDES, 

nascida em 17.10.1952, na cidade de Nonoai/RS, filiação Luiz Belini e 

Emilia de Souza, com o Sr. NELSON LUIZ MOLINETE, filho de Amélio 

Antonio Molinete e de Mabile Molinete, portador do CPF 333.255.029-20, 

nascido na cidade de Nonoai/RS, casamento ocorrido no dia 21.06.1969, 

sem menção ao regime de bens adotado.Expeça-se o respectivo mandado 

ao Cartório de Registro Civil da cidade de Nonoai/RS (p. 54), para que se 

faça a restauração, devendo a referida Serventia encaminhar a este Juízo 

cópia da certidão de casamento devidamente restaurada.P. R. Intime-se. 

Cumpra-se.Dê ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública da 

sentença.Sem custas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 43128 Nr: 3434-93.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUIBAL LOPES DE MEDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para se manifestar acerca da 

impugnação de fls.150/163.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 107215 Nr: 2431-64.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 121097 Nr: 1126-11.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA DA SILVA MAXIMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR, o(a) Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER, BEM COMO, SE EXISTENTES, OS ASSISTENTES 

TÉCNICOS NOMEADOS PELAS PARTES, no dia 17/02/2018 (sábado), às 

13h00, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 1818-s, Centro 

Médico Hassegawa, Jardim das Palmeiras, Lucas do Rio Verde, a fim de 

realizar perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 363 Nr: 2987-52.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIPLANT INDÚSTRIA E CÓMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS, NERI GUILHERME ARTMANN, LENY OLIVIA ARTMANN, 

LUIZ MATSUBARA, VALDIR GIARETA, ISABEL APARECIDA GIARETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:509571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:509571, 

SOLEICA FATIMA GOES FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 impulsiono os presentes autos a fim de intimar o embargado para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 26590 Nr: 627-08.2008.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILON RAIMUNDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA 

DE FÁTIMA LTDA, REINALDO TURRA DE AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SIMONE SCHLINDWEIN - 

OAB:16.668-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11.047, JEAN CARLOS CEZAR - OAB:9890-B/MT, MORISA 

SANT`ANA DE OLIVEIRA DE ÁVILA - OAB:10263-B, NADJA LAURA 

PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestação acerca do laudo pericial juntado as fls.378/383, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 33657 Nr: 3365-32.2009.811.0045

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDELINO DENARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA LUCAS DO RIO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Impulsiono os autos para intimação do autor para manifestação quanto 

aos requerimentos das fazendas de fls. 406/410.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 38558 Nr: 3595-40.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO VALÉRIO CERNECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Impulsiono os presentes autos para Intimação das partes para 

requererem o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92994 Nr: 256-34.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIZIO BISPO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA AFONSO DE BRITO - 

OAB:OAB/MT 14.187, JOÃO ANTONIO FRANCISCO - OAB:21330, 

MICHELE CRISTINA CHAGURI - OAB:34965/GP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Proceda a escrivania a juntada da petição pendente, conforme lembrete 

constante do sistema Apolo.

Intime-se a parte apelada para apresentar as contrarrazões, no prazo de 
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15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1º, do CPC).

Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região, para apreciação do recurso interposto (art. 1010, § 3º, do CPC).

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 103161 Nr: 345-23.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RITA CORDEIRO DOS SANTOS, NAIR 

ALVES CORDEIRO, AGNALDO CORDEIRO DOS SANTOS, ANTONIO 

ROGÉRIO DOS SANTOS, REGINALDO CORDEIRO DOS SANTOS, ILDA 

CORDEIRO DOS SANTOS, ALEX NEI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA WILLIAM DA COSTA 

DUARTE - OAB:20481/0

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte Requerente para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias dos Embargos de Declaração 

opostos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 117084 Nr: 7886-10.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NILSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168-A, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/PR 45.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora para manifestar-se acerca do 

retorno do AR juntado à fl.59v/60, no prazo legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005183-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MARCIO MARCON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1005183-21.2017.8.11.0045 VISTOS. Intime-se a 

parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim 

incluir no polo passivo da demanda a pessoa de PAULO ROBERTO 

DUARTE, pois, conforme fundamentos expostos na inicial e documentos 

acostados, foi a pessoa com quem o requerente contratou, devendo ele 

integrar a demanda por se tratar de litisconsórcio passivo necessário, 

conforme art. 114 do CPC. No mais, no mesmo prazo acima, deverá o 

autor recolher o valor das custas judiciais e taxa judiciária, trazendo aos 

autos comprovante de pagamento. Intime-se. Cumpra-se às providências. 

Lucas do Rio Verde/MT, 19 de dezembro de 2017. GISELE ALVES SILVA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005187-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI TAVARES LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1005187-58.2017.8.11.0045 BUSCA E 

APREENSÃO REQUERENTE: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A REQUERIDO: SIRLEI TAVARES LIMA VISTO. Trata-se 

de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, com pedido de liminar, fundamentada 

no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este 

requisito, conforme se vê da notificação extrajudicial emanada nos autos 

(doc. de ID n° 11220285 – p. 01/02). Com efeito, os documentos atrelados 

à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência. Por 

outro lado, há receio de que o requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem ou pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito. Posto Isto, DEFIRO, 

liminarmente, a medida pleiteada. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem nas mãos de um dos representantes 

legais da parte autora, conforme indicado na inicial, devendo este ficar 

como depositário do bem descrito na peça vestibular. Executada a liminar, 

cite-se o Requerido para que, em 05 (cinco) dias, querendo, pague o saldo 

integral da dívida, acrescidos de juros, correção monetária e custas 

judiciais (art. 3º, § 2º do Dec.-Lei 911/69), caso em que arbitro os 

honorários em 10%, ou apresente resposta, sob pena de revelia e 

confissão quanto a matéria de fato, no prazo de 15 dias contados da 

execução da liminar, sendo que tal resposta poderá ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º, do art. 3º, do 

mesmo diploma Legal, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

deseja a restituição (redação dada pela Lei 10.931/2004). Cientifique o 

requerido que cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3º, 

§ 1º da Dec.-Lei 911/69). Concedo os benefícios do previstos no art. 212 

do CPC. No mais, CONDICIONO a presente decisão ao recolhimento do 

valor das custas judiciais e taxa judiciária, trazendo aos autos 

comprovante de pagamento. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 19 de dezembro de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000185-73.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA PEREIRA ESSER (IMPETRANTE)

CINTIA PRIMON TAVECHIO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT0012770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 

Luiz Binotti (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

PROCESSO N.º 1000185-73.2018.8.11.0045 MANDADO DE SEGURANÇA 

COM PEDIDO LIMINAR IMPETRANTE: CAMILA PEREIRA ESSER 

IMPETRANTE: CINTIA PRIMON TAVECHIO IMPETRADO: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE representada pelo PREFEITO 

MUNICIPAL, Sr. FLORI LUIZ BINOTTI. VISTO. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR, tendo as partes acima identificadas. 

Aduzem as impetrantes que, prestaram o Concurso Público n.º 001/2013 

promovido pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde/MT, obtendo, 

respectivamente, a aprovação em 13ª (décima terceira) e 14ª (décima 

quarta) colocação para o cargo de Enfermeiro 40h, tendo inclusive sido 

homologado o resultado do referido concurso, no dia 07 de abril de 2014, 

pela autoridade coatora, com nomeação dos doze primeiros colocados (ID 

n° 11407458), sendo as impetrantes as próximas. Pontuam, que 

posteriormente a autoridade firmou uma parceria com uma OSCIP, 

efetuando a contratação de profissionais de saúde não concursados, que 

ocupam cargos dos candidatos aprovados no Concurso Público n.º 

001/2013, incluindo o cargo a qual as impetrantes se candidataram e 
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foram classificadas. Pugnam em sede liminar, pela imediata convocação e 

nomeação das impetrantes para o cargo de Enfermeiro 40h, do Município 

de Lucas do Rio Verde/MT, tendo em vista que foram aprovadas, sendo 

as candidatas subsequentes na ordem de nomeação do concurso. Com a 

inicial vieram documentos (ID n.º 11407489, 11407363, 11407368, 

11407780, 11407458, 11407464, 11407467, 11407476). Vieram-me 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. Primeiramente, 

recebo o presente processo para discussão, passando-se a análise do 

pedido liminar. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 

LXIX, dispõe o seguinte acerca do mandado de segurança individual: “LXIX 

– conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;” 

Por sua vez, extrai-se do artigo 1º da Lei n. 12.016, de 07/08/2009, com 

vigência imediata à data da publicação: “Conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio 

de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 

quais forem as funções que exerça”. No caso vertente, verifica-se 

ausência do direito líquido e certo amparado pelo Remédio Constitucional, 

em razão de não terem as impetrantes acostado ao processo, 

documentos suficientes com a finalidade de comprovar que o certame 

permanece em vigência, eis que a homologação inicial (07.04.2014) do 

resultado final do concurso, não implica em prorrogação de sua validade, 

uma vez que o Decreto n° 2649 (ID n° 11407780) não menciona tal 

prorrogação, tampouco se vislumbra dos documentos apresentados 

quaisquer manifestação do Poder Executivo nesse sentido, conforme 

estabelece o “item 20.1” do Edital de Convocação (ID n° 11407368 – p. 13), 

in verbis: “20.1. O período de validade do concurso público de provas e 

provas e títulos será de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação da 

homologação do seu resultado, prorrogável, 1 (uma) vez, por igual 

período, a critério da autoridade competente.”(grifei) Assim sendo, só o 

fato do Ente Público ter firmado parceria com uma OSCIP (Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público) e contratado outros profissionais de 

saúde após o período de validade do Edital de Concurso Público n° 

001/2013, não gera para as impetrantes o direito à nomeação, ou seja, 

somente se dentro do prazo de validade do certame houvesse a efetiva 

contratação precária de terceiros, concursados ou não, para exercício do 

cargo, estaria configurada o abuso de poder da autoridade impetrada, o 

que, conforme acima exposto, não restou demonstrado, diante da 

ausência de documentos acostados à inicial. Neste sentido, vide: 

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DE JUSTIÇA. 

NOMEAÇÃO. CANDIDATA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR. 

CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO 

CERTAME. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 1. Embora aprovado em 

concurso público, tem o candidato mera expectativa de direito à 

nomeação. Porém, tal expectativa se transforma em direito subjetivo para 

os candidatos aprovados dentro das vagas previstas no edital se, dentro 

do prazo de validade do certame, há contratação precária de terceiros, 

concursados ou não, para exercício dos cargos. Precedentes. 2. Hipótese 

em que restou demonstrada nos autos a existência e a necessidade de 

preenchimento das vagas para o cargo de oficial de justiça, assim como a 

contratação temporária de terceiros, em detrimento da recorrente, 

aprovada em primeiro lugar no certame. 3. Recurso ordinário provido”. Na 

mesma linha de entendimento, precedente da relatoria do Ministro José 

Arnaldo da Fonseca, com a seguinte ementa: “RECURSO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – CONCURSO – PRAZO DE 

VALIDADE – PRETERIÇÃO – CANDIDATOS APROVADOS CONTRATADOS 

PRECARIAMENTE DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DE CONCURSO 

DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA O MESMO CARGO – 

É pacífico o entendimento de que os candidatos aprovados em concurso 

público são detentores de mera expectativa de direito à nomeação pela 

Administração, a qual não tem a obrigação de nomeá-los dentro do prazo 

de validade do certame. NASCE O DIREITO À NOMEAÇÃO, SE DENTRO DO 

PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PARA O PROVIMENTO DOS 

CARGOS OCORRE CONTRATAÇÃO PRECÁRIA, ATÉ MESMO DOS 

PRÓPRIOS APROVADOS NO CERTAME, COM MANIFESTO DESPREZO AO 

RESULTADO DO CONCURSO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA 

ASSEGURAR AOS IMPETRANTES O DIREITO À NOMEAÇÃO, OBSERVADA 

A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO E O NÚMERO DE CARGOS VAGOS – 

RECURSO PROVIDO”. Posto isso, indefiro o pedido de liminar, eis que 

inexiste prova suficiente para aferir a realidade dos atos alegados pelas 

impetrantes. Sem prejuízo, NOTIFIQUE-SE a Autoridade apontada como 

coatora, para que no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que 

entenderem ser necessárias (artigo 7º, I, da Lei 12.016/2009). Decorrido o 

prazo, com ou sem informações, certifique-se e dê-se vista ao Ministério 

Público para que se manifeste no prazo legal (artigo 12 da Lei 12.016/2009 

– 10 dias). Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias. Sirva-se 

da presente como MANDADO. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 19 de janeiro de 2018. MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza de 

Direito em substituição legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001871-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DORVALINA SEVERINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

Processo n.º 1001871-37.2017.8.11.0045 ATA DE AUDIÊNCIA Aos 03 dias 

do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete (2017), às 17h00min, 

na sala de audiências desta Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, perante 

a MM.ª Juíza de Direito Dr.ª Gisele Alves Silva, comigo Secretária do Juízo, 

abaixo qualificada, nos autos de n.º 1001871-37.2017.8.11.0045, Ação de 

Previdenciária, em que figura como requerente Dorvalina Severina da 

Silva, e como requerido o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Feito 

o pregão constatou-se a presença da requerente, acompanhada de sua 

advogada, Lucas Fratari da Silveira Tavares. Ausente o requerido Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Presentes as TESTEMUNHAS da parte 

autora: Cleivan Paulo Malaquias, Clovis Rodrigues e Valdimar Acher, bem 

como os ACADÊMICOS DE DIREITO: Ana Jéssika Souza da Silva e Carine 

Leseux. Antes de iniciar a audiência a MM.ª Juíza de Direito noticiou, que 

iria proceder à gravação do(s) depoimento(s) de acordo com o provimento 

nº 038/2007 da Corregedoria Geral da Justiça, que autoriza e recomenda 

gravações de audiências, com suporte no que preconiza a Lei n.º 

11.419/2006 e Lei n.º 11.890/2008, que admite o uso de meio eletrônico na 

tramitação de processos judiciais, entendido como tal “qualquer forma de 

armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais” (art. 1.º e § 

2.º, I), ressaltando que se qualquer causa impeditiva da gravação ocorrer 

no curso da audiência, os depoimentos serão colhidos pelo sistema de 

digitação. As partes presentes foram advertidas da vedação e divulgação 

não autorizadas dos registros fonográficos a pessoas estranhas do 

processo (art. 2º,VI, Provimento 38/2007 – CGJ). Registra-se que as 

gravações permanecerão em arquivo digital em computador (Servidor e no 

HD local) deste Juízo para segurança dos dados, podendo ser enviadas 

ainda, mediante requerimento, ao Ministério Público e ao(s) advogado(s) 

da(s) parte(s), no endereço eletrônico cadastrado no Sistema Apolo. 

Aberta a audiência, nos termos da Lei 11.719/2006, as partes não se 

opuseram à gravação do(s) depoimento(s) em áudio e vídeo, passando-se 

à oitiva dos presentes na forma citada. Ocorrências: A parte autora 

solicitou a substituição das testemunhas Raimundo Nonato Lopes Filho e 

Maria Aparecida Alves, que desde já HOMOLOGO. Foram inquiridas a 

parte autora e três testemunhas arroladas acima, pelo sistema de 

gravação áudio-visual digital, gravados em CD-R ou DVD-R, que fica 

fazendo parte integrante deste termo de deliberação bem como os termos 

de comparecimento das testemunhas ouvidas. Em seguida, pela MMª 

Juíza, foi proferida a seguinte sentença: I – Trata-se de Ação de 

Concessão de Aposentadoria Rural por Idade aviada por Dorvalina 

Severina da Silva, em face do Instituto Nacional de Seguridade Social, 

requerendo o reconhecimento do seu direito ao recebimento do Beneficio. 

Recebida a inicial designou-se data para audiência de conciliação, 

instrução e julgamento (ID n° 7360018 - pp. 01/02). Citado o requerido 

apresentou contestação no evento de ID n° 8301613, e nº 8301614, e 

documentos de ID n° 8301616. A Impugnação veio aos autos (ID n° 

8735642). É o relato do necessário. Passo a decidir. Vislumbra-se que a 

controvérsia reside basicamente na comprovação do alegado exercício de 
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atividade rural, nos moldes insertos da Lei 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela autora, há necessidade de se verificar a existência 

dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, fixou a idade 

mínima exigida para o trabalhador rural em seu art. 48, § 2º (55 anos se 

mulher, 60 anos se homem). Analisando o caso posto, verifica-se que a 

parte autora preenche o requisito de idade, já que conta na data da 

propositura da ação com 58 anos, eis que nascida em 25.11.1958, como 

comprova a carteira de identidade anexada ao ID n° 7283642 - p. 14. Mas, 

para atendimento do pleito formulado impõe-se, a verificação, nos termos 

da Lei de regência, da presença de um início de prova material de 

exercício de atividade rural, o que se verifica pelos documentos: Em ID nº 

7283642 - p.17 (Certidão de Casamento da requerente – em 1974), onde 

consta a qualificação de seus marido como lavrador e da requerente como 

doméstica; em ID nº 7283642 – p. 18, contém a Certidão de Nascimento da 

filha da requerente em 25.08.1976, constando a profissão da autora como 

lavradora. Ainda, há de se verificar a existência de uma Declaração da 

Associação dos Pequenos Chacreiros em nome do marido da requerente, 

declarando sua associação, desde a data de 06.02.2000 à 03.12.2010 (ID 

n° 7283642 – p. 19). Por fim, consta em ID n.º 7283642 – pp. 20/22, contas 

de energia, com endereço rural, em nome do esposo da autora, dos 

meses de março, maio e junho de 2016. As provas documentais foram 

corroboradas pelos depoimentos colhidos em audiência, eis que 

confirmam o exercício de atividade rural por parte da requerente em 

regime de economia familiar em tempo suficiente para obtenção do 

benefício pleiteado. O CNIS juntado pelo requerido (ID n° 8301616 – pp. 

01/02), onde consta um curto período de vínculo urbano (01.12.1996 a 

16.05.200), não descaracteriza a qualidade de segurada rural do autora. 

Neste sentido colaciono entendimento do Tribunal Regional Federal, da 4º 

Região: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. 

ATIVIDADE RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. 

DESCONTINUIDADE DO LABOR. POSSIBILIDADE. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITOS 

PREENCHIDOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TUTELA ESPECÍFICA. 1. O 

tempo de serviço rural para fins previdenciários pode ser demonstrado 

através de início de prova material suficiente, desde que complementado 

por prova testemunhal idônea. 2. O fato de a demandante ter exercido 

atividade de caráter urbano por curto período não impede, no caso, a 

concessão do beneficio pleiteado, porquanto o art. 143 da LBPS permite a 

descontinuidade do trabalho campesino. 3. Restando comprovado nos 

autos o requisito etário e o exercício de atividade rural no período de 

carência, é de ser concedida a aposentadoria por idade rural à parte 

autora a contar do requerimento administrativo, a teor do disposto no art. 

49, II, da Lei nº 8.213/91. 4. Determina-se o cumprimento imediato do 

acórdão naquilo que se refere à obrigação de implementar o benefício, por 

se tratar de decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada 

mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto sensu 

previstas no art. 497 do CPC/15, sem a necessidade de um processo 

executivo autônomo (sine intervallo). (TRF-4 - APELREEX: 

24296820174049999 RS 0002429-68.2017.404.9999, Relator: JOÃO 

BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 17/05/2017, SEXTA 

TURMA)”. Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando 

o réu a conceder a autora o benefício previdenciário de APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE, a requerente Dorvalina Severina da Silva, devido a 

partir de 20.03.2017, data do requerimento administrativo, ID n° 7283642 - 

p. 016, já considerado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA NA SENTENÇA a fim de que o requerido 

proceda a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias a partir 

desta data, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de 

descumprimento. Correção Monetária e Juros de Mora. O Supremo 

Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a Lei definidora do 

percentual dos juros de mora e correção monetária, no caso, a Lei 

11.960/09, tem natureza instrumental. Este entendimento foi firmado 

recentemente, quando apreciada a aplicação no tempo do art. 1º-F, da Lei 

9.494/97, introduzido pela Medida Provisória 2.180-35/01, a qual reduziu 

para 0,5% ao mês os juros de mora devidos pela Fazenda Pública para 

pagamento de vencimentos e verbas remuneratórias de seus servidores. 

E uma vez estabelecida a natureza instrumental da legislação referida, a 

sua aplicação no tempo submeteu-se ao princípio do tempus regit actum, 

ou seja, passou a surtir efeitos em todos os processos em tramitação a 

partir da sua entrada em vigor. O Superior Tribunal de Justiça consolidou 

igual entendimento, alinhando sua jurisprudência com a da mais alta Corte. 

Nesta toada, a Lei 11.960/09, que alterou o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, 

estabelecendo que os juros de mora e a correção monetária devem ser 

calculados com fulcro nos índices de correção da caderneta de 

poupança, apresenta idêntico caráter processual e, por consequência, 

também deverá reger-se pelo princípio de aplicação imediata, atingindo, 

pois, a partir de sua entrada em vigor, todos os processos judiciais 

pendentes, e aplicando-se, por consequência, ao caso ora em exame. 

Não se desconhece que o STF recentemente declarou a 

inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção 

monetária (critério adotado pela Lei 11.960/09), nas ADIs 4357 e 4425. 

Ocorre que a decisão que modulou os efeitos das referidas ações fixou 

como termo final para aplicação da taxa referencial a data de 26 de março 

de 2015. A partir dessas premissas, a correção monetária e os juros de 

mora deverão ser calculados da seguinte forma: I) a partir de 30/06/2009 a 

25/03/2015: (Data da entrada em vigor da Lei nº Lei 11.960/09, art.1-F da 

Lei nº 9494/97); I.1: a atualização monetária deverá ser realizada pela TR; 

I.2: juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de 

poupança. II) a partir de 25/03/2015: (Data da modulação dos efeitos das 

ADI´s 4357 e 4425 pelo STF); II.1: atualização monetária corrigidos pelo 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); II.2: juros 

monetários nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. Em 

razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas, conforme entendimento da Súmula 111 do E. 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do 

benefício no sistema geral de previdência social. Sem condenação em 

custas e despesas processuais nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 

8.620/93. Deixo de proceder à remessa necessária dos autos a Instância 

Superior, posto que a decisão não está sujeita a reexame necessário, nos 

termos do art. 475, inciso I, do CPC, considerando o valor das prestações 

em atraso, não ultrapassaram a 60 (sessenta) salários mínimos. Saem os 

presentes intimados da sentença proferida. P.R.I.C. Nada mais. Encerro o 

presente. Eu, _____ (Carine Leseux), Estagiária de Direito, que o digitei. 

Gisele Alves Silva Juíza de Direito Lucas Fratari da Silveira Tavares 

Advogado da Requerente Requerente:
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